تاریخ دریافت1397/06/19 :
تاریخ تصویب1397/11/02 :

ص 857-867

اثر تغییر اقلیم بر آشیان اکولوژیک اقلیمی
گونة گیاهی Bromus tomentellus Boiss
با استفاده از مدل  Maxentدر استان اصفهان
 آزاده بذرمنش*؛ کارشناس ارشد مهندسی مرتعداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 مصطفی ترکش اصفهانی؛ استادیار دانشکدۀ منابعطبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 حسین بشری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
چکیده
در این مطالعه به منظور مدلسااا ر رشیااا ا بالقوةگونة علف پااای  Bromus tomentellus Boissش بررساا ا ر ییررر ایلرب بر
رشیا ا ا این گونهدر اسااناا اه ا ااا ا مدل حداکثر آننرشپ ( )MAXENTاساان اد گردید .داد هار رخداد گونه به شساارلة رشش
طبقهبندر ی صادف با ا سن اد ا با دیدهار مردان ش سر سنب اطالعات جیرافرای شامل  60م اا مریع به عنواا نقاط آمو ش
یعررن گردید .هیچنرن  20نقطة رخداد به هورت پریایش مرن با ا سن اد ا  GPSدر منطقة غرب ا سناا ا ه ااا به عنواا نقاط
ار یاب در نظر گرفنه شد 22 .الیة محرط شامل  3منیرر فرزیوگراف ش  19منیرر ایلری م انق شد ا درجة حرارت ش بارندگ در
فرآیند مدل سا ر مورد اسن اد یرار گرفنند .با اسن اد ا مدل حداکثر آننرشپ رابطة برن رخداد گونه ش عوامل محرط یعررن گردید
ش پراکنش جیرافرای گونه به هورت نقاه نیایش داد شد .سپس ا ر سناریوهار ییررر ایلرب شامل سناریور ( RCP2/6خوشبرنانه)
ش  ( RCP8/5بدبر نا نه) بر پراکنش جیراف رای گو نة  Br.tomentellus Boissمورد بررسااا یرار گر ف  .با یو جه به منحن هار
ع سالعیل گونه نساب به منیررهار محرط گونة  ،Bromus tomentellusدر محدشدة اری اع  2500یا  3500منر ،شار  10یا
 30درجه ،بارش سالرانة 240یا  260مرل منر ش منو سط دمار  8یا  10درجة سانن گراد ا احنیال رخداد بر انرر برخوردار ا س .
گ سنرة جیرافرای گونه در دش دشرة مان سالهار  2050ش  2070ن ااا داد که یح سناریور خو شبرنانه  46/1کرلومنر مربع به
مساح رشیا ا گونه افزشد ش یح سناریور بدبرنانه حدشد  35/74کرلومنرمربع ا سطح مناس رشیا ا این گونه کاسنه م شود.
کلید واژگان :مدلسا ر پراکنش گونهار ،نقاط رخداد ،منحن هار ع سالعیل گونهار ،سناریوهار ییررر ایلرب
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 .1مقدمه
امرش موضاااوغ ییررر ایلرب جاان در ا ر فعالر هار
ب رشیة انساا برش ا هر ماا دی رر یوجه کارشناساا ش
سراس گذاراا را در عرهههار برنالیلل به خود معطوف
دا شنه ا س  .ییرررات ایلری به طور ا سا س بر ال وهار
آب ش هوای ش یو یع جیراف رای گو نه ها یأ رر م گذار ند
] .[1ییرررات اخرر در شااارایط آب ش هوای باعف افزایش
فاار رشر بسرارر ا گونههار گراه ماب شد ش آاها را
به آساانانة انقراض کااارد اس ا  ،در این راساانا یوجه به
ح اظ گونههار گراه به موضااوغ بساارار مای یبدیل
شد اس ] .[5آ مایشهار انجام گرفنه در سالهار اخرر
دال ل بر کننرل بالقوة ایلرب بر رشر پراکنش گ را هاا ش
بر انرین یأ ررپذیرر آاها ا شرایط محرط دارد ] [3به
گونااهار کااه شییگ هااار ایلری ش پنااانساااراالهااا ش
م حدشد ی هار ایلری در بل ند مدت منجر به یعررن
چ ون پراکنش گو نه هار گ راه شااااد ش پرشبرن
م شاااود که این ییرررات آب ش هوای ییرررات مای در
یو یع طبرع گونااههااار گراااه ش ینوغ یسااان در
اکوسرسنبهار طبرع بهشجود م آشرد ].[18
ا جی له عوا مل ایلری مؤ ر بر پراکنش گو نه هار
گراه م یواا درجه حرارت ،یو یع بارش ش خا سال را
نام برد .با مقای سة ال وهار بار ش ش رشند ییرررات دما در
اریباط با یو یع گونه هار مخنلف م یواا ا ر ییررر ایلرب
بر گو نه هار گ راه را پرشبرن کرد ] .[1مدلساااا ر
پراکنش گونهها ،در حال حاضاار جزر رششهای اس ا که
م یواا بااه کی ا آا ییرررات پراکنش جیرافرااای
گو نه هار من عدد در پاساااه به ییرررات آب ش هوای را
ار یاااب کرد ] .[23 ،16ماادلهااار پراکنش گونااهار
) )Species Distribution Modelsدر مرنة مدل سا ر به
عنواا ابزارهار بالقو در راساانار کساا اطالعات دربارة
علل پراکنش گونهها ش یناسااا رشیاااا ا برار گونههار
گراه محسااوب م شااوند که برار مقابله با ا رات ییررر
ایلرب بر اکو سر سنبهار طبرع م یواا با ا سن اد ا این
مدل ها ،مناطق که گونه هار حسااااس با احنیال باالی

حضااور دارند کاااف کرد ] [18ش به طور شیی در نظارت،
ار یاب  ،احرار ،ح اظ ش یوسعة پایدار این اکوسرسنبهار
مریع یدم مؤ رر برداش ] .[13،11،2
ماادلهااار یو یع گونااهار ) (SDMsبااه پرش برن
محدشدة جیرافرای بالقوة ی گونه با ا سن اد ا داد هار
رخااداد حضاااور ش منیررهااار محرط ا رگااذار بر آا
م پردا ند .ی ا مابیرین ال ورینب هار مدلساااا ر
یو یع گونهار بر اساااس نقاط حضااور گونه ،رشش حداکثر
آننرشپ  Maxentاس که با اسن اد ا یعداد محدشدر ا
نقاط حضاااور گونه به پرشبرن رشیاااا ا بالقوة گونه در
حال حاضااار ش یح یأ رر ییررر ایلرب در آیند م پردا د
].[18
ا جیله مابیرین گونههار پایار مرایع ا ه ااا که ا
یاولارااد یاااباال یاوجااا بارخاوردار اساااا  ،گاونااة
( Bromus tomentellusعلف پ ای ) م با شد .این گونه
ا خانوادة  ،Poaceaeگراه چندساااله ش پایاس ا ش دارار
ریاههار یور با سایههار ش نند اس که یسی اعظب
برگ ها در پایرن سااااا یه مجنیع بود ش رشر خا را
م پوشاااند .بنابراین با یوجه به نقش این گونه در ح اظ
خا  ،جای ا ار شااای ندر در عرهااااةم نابع طبرع
یجدیدشاااوند دارد ] .[19،15این گرا  ،گراه چین ش
انبو ا س ش گونهار خو شخورا مح سوب م شود .این
گونه شییة نواح کوهسااانان خاشرمرانه ش خاشر نزدی با
نزشالت آسااا یان حدا یل  200مرل لرنر سااااال را نه ش
مسنااهار سرد ش خرل سرد م باشد .علوفة این گرا ا
ار ش بااالی برخوردار بود ش حن م یواناد جاای زین
یونجاه در رییب غاذای دامهاار اهل شاااود ] .[15در
طبقهبندر راا کرائر گونة مورد مطالعه در فرم یسااان
هی کریپنوفر یرار دارد ].[20
ا جیلاه کاارای هاار مادلهاار پراکنش گوناهار،
اساان اد ا آاها در در ش فاب چ ون ا رگذارر ییررر
ایلرب بر پراکنش جیرافرای ی گونه م با شد .با یوجه به
این ه بسااارارر ا مطالعات مدلساااا ر گونهها معطوف به
گونههار دارشی ش هاانعن بود اس ا ش یوجه کینرر به
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گونه هار علوفهار شاااد اسااا  ،در این مطالعه ا مدل
 Maxentبرار پرش برن یو یع گونااة ماب علوفااهار
 Br.tomentellus Boissدر اسناا اه ااا با هدف اسن اد
ا مدل یو یع گونه ) (SDMبرار شاااناساااای رشیاااا ا
ایلری بالقوة این گونه در حال حاضر ش بررس یأ رر ییررر
ایلرب بر پراکنش جیرافرای آا در آیند ش یعررن منحن

سال  1392ش با دید مردان اسن اد گردید ] .[8به منظور
نیونهبردارر ا رشش یصااادف طبقهبندر شااد اساان اد
گردید ،به این یریر که ابندا منطقة مطالعای براسااااس
خ صو هرات محرط (اری اغ ،شر ش جا شر ) به ی
سرر پل گواهار هی ن ش سنه شد ش سپس ایدام به
نیونهبردارر به هورت یصادف در برن این مناطق هی ن

ع سالعیل گونه نسااب به منیررهار محرط اساان اد
شااد اس ا یا یدم مؤ ر در راساانار ح اظ ش مدیری
هحرح رشیا ا این گونة ماب مریع برداریب.

گرد ید .در فرآی ند مدلسااااا ر ا  60م اا ر خداد در
شارسنااهار فریدشناار ،سیررم ،شارضا ،اری اعات نطنز
ش کاشاا اسن اد شد (ش ل.)1

 .3.2متغیرهای محیطی

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقة مورد مطالعه
ا سناا ا ه ااا با م ساح  107029کرلومنر مربع با
مخنصااات جیرافرای ΄ 30˚42یا ΄ 30˚ 43عرض شاایال
ش΄ 49˚36یا ΄ 49˚ 54طول شری م باشد .ییرررات شدید
اری اغ ا  707یا حدشد  4000منر ش یأ رر آا بر براااانر
عناهاار ایلری  ،باعف حاکیر ایالرب مخنلف در اسااناا
شد ا س  .ا سناا ا ه ااا در مرکز فالت ایراا یرار دارد
که اری اغ منوسط آا  1605منر م باشد.
در منطقااة مورد مطااالعااه عالش بر اینکااه گونااة
 Br.tomentellusیوانساانه به یناای یا ا رل یرد دهد با
سایر گونههار گراه هیچوا ،Astragalus adscendens

،Daphne mucronata
ascalanicum ،Tragopogon Spp
canus

،Pterocephalus
Allium

ش

 Trigonella ellipticaنرز یا رل یرد داد اس .

 .2.2نقاط رخداد گونه
برار یعررن م اا هار حضاااور گونة مورد م طال عه ا
نقاةپوشش گراه یاره شد یوسط فرض ش هی اراا در

در این مطااالعااه  19منیرر ایلری ش ی ا منیرر
فرزیوگراف (اری اغ) با اندا ة پر سااال ( 1کرلومنر) جا
مدلساااا ر پراکنش گونة مورد مطالعه اسااان اد گردید.
( جدشل  .)1منیرر هار ایلری ا خذ شااااد ا سااااا ی
 worldclimم باشد که داد هار مربوط به حال حاضر در
حقرق ا پانهبندر داد هار بارش ش درجه حرارت با ة
مان 1950 – 2000یولرد گردید اسااا ش منیرر هار
ایلری آیند برار دش ساااال ( 2050مران رن پرشبرن
ساااالهار  2041ش  )2060ش ( 2070مران رن پرشبرن
ساااالهار  )2080 – 2061یح دش ساااناریو 1Rcp2/6ش
 Rcp8/5ا مدل گردش عیوم جو ]2[CCSM44ا سن اد
شد ا س  .این مدلها در گزارش پنجب هرأت برن الدشل
ییررر ایلرب )IPCC(3ذکر شد اس .

 .4.2مدلسازی پراکنش گونهای
رشش حداکثر آننرشپ ی ا پرکاربردیرین رشش هار
پرشبرن پراکنش گو نهار اساااا  .این رشش به برآشرد
یو یع گونههار گراه با ا سن اد ا داد هار فقط ح ضور
پرداخنه ش به اطالعات عدم حضاااور گونه نرا ر ندارد ش به

2

Community Climate System Model

3

Inter-governmental Panel on Climate Change
1

Representative Concentration Pathways
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جار آا ا نقاط پس مرنه (که ی نیونة یصادف ا نقاط
عدم حضاااور در منط قه م باشاااد) اسااان اد م ک ند

].[16،12،7

شکل .1موقعیت نقاط برداشت شده ،حال حاضر گونة  Bromus tomentellus Boissدر استان اصفهان
جدول  .1متغیرهای محیطی استفاده شده در مطالعه
ردیف

متغیر محیطی

نام اختصاری

واحد

1

دمار منوسط ساالنه

Bio1

درجه سانن گراد*10

2

مران رن دمار رش انه

Bio2

درجه سانن گراد*10

3

هبدمای

Bio3

-

4

فصل بودا دما

Bio4

انحراف معرار* 10

5

حداکثر دمار گرمنرین ما

Bio5

درجه سانن گراد*10

6

حدایل دمار سردیرین ما

Bio6

درجه سانن گراد*10

7

محدشدةساالنه دما

Bio7

درجه سانن گراد*10

8

مران رن دمار مرطوبیرین فصل

Bio8

درجه سانن گراد*10

9

مران رن دمار خا یرین فصل

Bio9

درجه سانن گراد*10

10

مران رن دمار گرمنرین فصل

Bio10

درجه سانن گراد*10
درجه سانن گراد*10

11

مران رن دمار سردیرین فصل

Bio11

12

بارش ساالنه

Bio12

مرل منر مران رن ماهانه

13
14
15
16
17

Bio13

منر مران رن ماهانه
منر مران رن ماهانه
ضری ییرررات
منر مران رن ماهانه
منر مران رن ماهانه

بارش مرطوبیرین ما
بارش خا یرین ما
فصل بودا بارش
بارش مرطوبیرین فصل
بارش خا یرین فصل

Bio17

مرل
مرل

18

بارش گرمیرین فصل

Bio18

مرل منر مران رن ماهانه

19
20
21
22

بارش سردیرین فصل
اری اغ
شر
جا

Bio19

مرل منر مران رن ماهانه
منر
درجه
-

منیررهای که پررنگ شد اند با اسن اد ا هیبسن

Bio14

مرل
مرل

Bio15
Bio16

Elevation
Slope
Aspect

پررسوا برار اسن اد در مدل اننخاب شد اند.
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در این مطالعه ا  75درهااد داد ها به عنواا داد هار

بران ر شضاااعرن ا یولرد گا هار گلخانهار ش عوامل مؤ ر

آمو شااا ش  25درهاااد آا ها به عنواا داد هار آ موا
ا سن اد شد ] .[17آ موا ج نایف برار ار یاب اهیر
هرکدام ا منیررهار محرط در فرایند مدلسا ر اسن اد
شااد ش با یحلرل مساااح یر منحن ( )AUC1به ار یاب
کر ر کل مدل پرداخنه شد .دامنة این شاخص ا ه ر
یا  1ییررر م کند .مقدار  0/5یعن مدل کامالً یصاااادف
ا س ش یوانای پرشبرن ح ضور ش غراب م ااهار جدید
را ندارد ش م قادیر نزد ی به ی ب ران ر مدل با یدرت
پرشبرن باال م باشند ].[22
برار نیایش بانر پراکنش حال حاضااار ش آیندة گونه
هار مورد م طال عه ،نقااااه هار خرشج مدل حداکثر
آننرشپ در محرط  ArcGIS 9.3با احنیال رخداد برن 0
یا  1به چاار طبقه ،گرش بندر شاادند .این گرش ها شااامل،
رشی ا ا نامنا س ( ،)0 - 0/25رشی ا ا یقریباً منا س
( ،)0/25 -0/5رشیاااا ا با یناسااا باال ( )0/5 - 0/75ش
رشیا ا با یناس خرل باال ( )0/75 - 1را نااا م دهد.

بر کننرل یولرد این گا ها م باشد .هر ی ا این سناریوها
بر مبنار فرضرات مخنل راجع به رشد جیعر  ،یوسعة
اینصادر ،یحول فناشرر ،سطح ندگ ش گزینههار موجود
یولرد انریر اسااانوار م باشاااند که به آاها ساااناریوهار
انناار نرز اطالق م شود ].[25
ه رأت برنا لدشل ییررر ایلرب در یدشین گزارش پنجب
ار یاب خود 2AR5ا ساااناریو هار جدید RCPبه عنواا
نیایند هار چاارخط سااارر کلردر گا هار گلخانهار با
نام هار  RCP8/5 ،RCP6،RCP4/5 ،RCP2/6اسااان اد
کرد اس .

 .2.5مدل گردش عمومی و سناریوهای انتشار
مدلهار گردش عیوم جو مدلهای هساانند که به
منظور شبرهسا ر ایلرب حال حاضر کرة مرن یوسعه داد
شاااد اند ش یادر هسااانند یا ییرررات ایلرب کرة مرن را
پرشبرن کنند .هدف مدلهار گردش عیوم پرشبرن
یحول مان جو م باشااد ] .[24براساااس افزایش گا هار
گلخانهار جو مرن شامل در اکسرد کربن ،مناا ،اکسرد
نرنرشیا ،بخارآب ش ذرات ساااول ات م باشاااد که در ا ر
فعالر بااار یولرد م شااوند .ا موارد خاص مورد یوجه،
افزایش ساااریع در اکسااارد کربن در اییسااا ر ،به عل
سو اندا سوخ هار ف سرل م با شد .این پرشبرن ها
براسااس ساناریوهار مخنل

هاورت م گررد که هری

 .3نتایج
 .1.3مدل حداکثر آنتروپی
ناانااایااح ماادل حااداکااثاار آنااناارشپا

باارار گااونااة

 Bromustomentellusبااا  AUCبرابر بااا  99درهااااد
ن ااادهندة عیل رد باالر مدل در پرشبرن رخداد گونه
را دارد .بارش گرمنرین ف صل ( )Bio18بر انرین ساب را
در پراکنش گونه دارد ش بعد ا آا اری اغ ا ساااطح دریا ش
بارش گرمنرین فصااال ( )Bio18براااانرین یأ رر را در
پراکنش گونة مورد مطالعه دارند.
هیچنرن عواماال ایلری هیچوا بااارش ساااااالنااه
( ،)Bio12محدشدة ساااالنة دما ( ،)Bio7هبدمای ()Bio3
ش مران رن دمار مرطوبیرین ف صل ( )Bio8نرز ا اهیر
برخوردار م باشند (ش ل .)2
منحن هار پاسااه گونه نسااب به منیررهار محرط
که براااانرین یأ رر گذارر را در پراکنش ایلری گو نة
 Br. Tomentellusدارند ش دامنة بردبارر آاها در ش ل 3
ارائه شد اس  .سایههار آب رنگ اطراف منحن ها بران ر
2

IPCC Fifth Assessment Report
Area under the curve

1
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مرزاا خطار معرار در پرشبرن حضاااور گونه راناااااا
م دهند .با یوجه به شااا ل  3منحن ع سالعیل گونه
نسب به منیررهار اری اغ ،بارش گرمنرین فصل ،مران رن

دمار مرطوبیرین فصاال ،دمار منوسااط ساااالنه ش بارش
ساالنه حال گوس دارد.

شکل  .2آزمون جک نایف جهت بررسی اهمیت متغیرهای محیطی در پیشبینی پراکنش گونة

Bromus tomentellus Boiss

منحنی پاسخ گونة Br.toبه متغیر ارتفاع

منحنی پاسخ گونة Br.toبه متغیر بارش گرمترین فصل

منحنی پاسخ گونة Br.toبه متغیر بارش ساالنه

منحنی پاسخ گونة Br.toبه متغیر دمای متوسط ساالنه

شکل  .3مهمترین منحنیهای پاسخ  Br.tomentellusبه متغیرهای محیطی

ا ر ییررر ایلرب بر آشراا اکولویی
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با افزایش اری اغ یا حدشد  2600منر احنیال حضاااور
گو نة مورد م طال عه افزایش م یا بد ش ا آا پس منحن
سرر نزشل در پرش م گررد .دامنة اکولویی منیرر اری اغ
برار گو نة  Br.tomentellusحدشد  1800منر یا 3800
منر م باشاااد .محدشدة اکولویی بارش گرمیرین فصااال
گونة مورد برر س  2–14مرل منر ا س  .با افزایش بارش

دمار منوساااط سااااالنه یا حدشد  10درجة ساااانن گراد
احنیال حضاااور گونه افزایش م یابد ش ا آا پس سااارر
نزشل منحن را شاهد هسنرب.
شااا ل  4مربوط به ساااطح یر منحن ش آمارة AUC
محا سبه شد با مدل م با شد.با یوجه به مقادیر  AUCش
براساااس طبقهبندر سااطح یر منحن  Sweetدی مدل

سااااالنه احنیال رخداد گونه افزایش م یابد .با افزایش

برآشرد

پ رش ب ر ن برار گونااة  Br.tomentellusعااا ل
م شود ].[22

شکل  .4منحنی ROC

 .2.3پراکنش بالقوةپیشبینی شده در حال حاضر
مدل حدکثر آننرشپ رشیاااا ا حال حاضااار گو نة
 Bromus tomentellusرا در مناطق شاایال غرب ،جنوب
ش در منطقة غرب اسناا اه ااا پرشبرن کرد اس  ،به
گونهار که برااانرین احنیال رخداد این گونه نسااب به
کل اسااناا اهاا ااا دریساای های ا شااارساانااهار
سیررم ،اری اعات نطنز ش فریدشن اار م ااهد م گردد که
مسااااحن معادل  5132کرلومنر مربع را در بر م گررد.
کینرین احنیال رخداد گونه در یسی هار شری اسناا
پرشبرن شااد اساا  .منطقةپرشبرن شااد برار حال
حا ضر گونه م ساحن ش سرعیر ا مناطق ح ضور گونه دارد

که این امر به دلرل عدم اسااان اد ا ساااایر منیرر هار
محرط دخراال در پراکنش این گونااه هیچوا عواماال
ادافر ش فاکنورهار یسااان هیچوا ریاب م باشاااد
(ش ل  3الف).

 .3.3پیش بینی پراکنش بااالقوة آ ینااده برای
سالهای  2050و 2070
با اساان اد ا مدل حداکثر آننرشپ رشیا ا ا بالقوة گونة
 Bromus tomentellusیح دش سناریو  Rcp2/6ش ،Rcp8/5
مدل گردش عیوم  CCSM4برار ساااال هار  2050ش
 2070پرشبرن شااد (شاا ل  .)3بدین هااورت که یح
سناریو  Rcp2/6در سال  2050ش  ( 2070ش ل ،3پ ش ث)

864

مریع ش آبخرزدارر ،مجله منابع طبرع ایراا ،دشر  ،71شیار  ،4مسناا 1397

یح سناریو  Rcp8/5در سالهار  2050ش  ( ،2070ش ل
 ،3ب ش ت)  19کرلومنر مربع کاهش خواهد یاف .

مناطق ا اسااناا که دارار برااانرین احنیال رخداد گونة
 Bromus tomentellusهسنند 105 ،کرلومنر مربع افزایش ش

الف

پ

ب

ث

ت

شکل  .4نقشههای آشیان اکولوژیک اقلیمی حال حاضر و تحت سناریوهای اقلیمی سالهای 2050و 2070
گونة  Br. Tomentellusدر سطح استان اصفهان

ا ر ییررر ایلرب بر آشراا اکولویی
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 .4بحث و نتیجهگیری
ننایح  AUCحاهااال ا خرشج مدل حداکثر آننرشپ
(ار یاب مدل) نااا داد که عیل رد مدل حداکثر آننرشپ
در پرشبرن پراکنش گونة  Br. tomentellusعال اسا .
یحقرقات یادر نااا داد اس که مدل حداکثر آننرشپ
یوا نای باالی در پرشبرن پراکنش گو نهار داشااا نه ش
نسااب بااندا ة نیونه حساااساار کی دارد .ایااااا به
برر س ا ر اندا ةنیونه ( سه گرش اندا ة نیونة مخنلف) در
مدل هار مخنلف آ مارر پراکنش گو نهار پرداخن ند ش
ناااااا دادند که مدل م سااان در ییام اندا ةنیونهها
دارار کارای باالی نساااب به ساااایر مدل ها اسااا ش
هیچنرن ا حساااساار کینرر نسااب به ا ر اندا ةنیونه
برخوردار اس ].[7
هیچنرن این مدل م یوا ند پراکنش گو نه را ی ح
ساااناریو هار مخنلف ایلری پرشبرن نیاید ش ی سااارر
اکولویی مناساااب ا چ ون پراکنش این گونه یح
شاارایط مخنلف محرط در اخنرار کاربراا ارائه دهد.گونة
 Br. tomentellusمحرطهااار سااارد ش مرطوب را برار
اسنقرار یرجرح م دهد ش در اسناا اه ااا در ایالرب سرد
ش نریه سرد یاف م شود [ 20ش  .]21با یوجه به منحن
ع سالعیل گونه نسااب به اری اغ م یواا اظاار داشاا
کا ونة مورد مطالعه در محدشدةاری اع  2500یا 3000
منرا احنیال رخداد بر انرر برخوردار ا س ش در بع ض
ا مناطق محدشدةحضاااور این گونه یا اری اغ  4500منرر
به شرط منا س بودا شرایط خا نرز ادامه دارد .برخ
محققرن نرز در یافن ند که حضاااور این گو نه در م ناطق
رشیاااا اسااانپ در اری ا عات  2200 – 3000منر رخ
م دهد .هیچنرن دامنة بارش ساااالرانه برن  240یا 260
مرل منر ش منوسط دمار ساالنه  8یا  10درجةسانن گراد،
بانرین شااارایط ر خداد گو نه را در منط قة مورد م طال عه
نااا م دهد [ 6ش .]20
عوامل محرط هیچوا خا ش ایلرب ،پوشااش گراه
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را به شااادت ی ح یأ رر یرار م ده ند ش مرزاا بارش،
خصااوهاارات فرزی ش شااریرای خا ش درجه حرارت
مابیرین عوا مل یعررن کن ندةرشیاااا ا بالقوةگو نه هار
گراه م باشاااند ] .[9هیچنرن یأ رر عوامل یسااان
هیچوا ر یا ب  ،چرار دام ش  ...رشر پراکنش گو نه هار
گراه امرر اجننابناپذیر اساا  .با یوجه به مطال گ نه
شد باید اظاار داش که در این مطالعه ،آشراا اکولویی
ایلری گونة مورد برر س یرار گرفنه ا س که م یواند ا
آشاااراا اکولویی شایع گونه من اشت باشاااد .ننایح این
یحقرق نااا داد که مساح رشیا ا ایلری بالقوة گونة
مورد مطالعه بر انر ا م ساح فعل آا ا س  .با یوجه به
ییررر یو یع بارش در ساااال هار آی ند ش هیچنرن گرم
شدا هوا م یواا اظاار دا ش که م ساح ا شیال شد
یوسط این گونه یح یأ رر ییرررات ایلری دسنخوشنیررر
یرار خواهااد گرف ا  .مساااااح ا رشیاااا ااا گونااة
 Br.tomentellusیح سااناریو  Rcp2/6در سااال 2050
کاهش م یابد شل در ساااال  2070افزایش مسااااح را
شاهد هسنرب .یح سناریو  Rcp8/5در سالهار  2050ش
 2070مساااح رشیااا ا بالقوة این گونه کاهش م یابد
که این امر به دلرل کاهش بارش ش ایزایش درجه حرارت
در منطقة مطالعای اسااا  .ننایح مطالعه ار براا م کند
که در آیند با افزایش غلظ  CO2گراهاا سه کربنه رشد
برانر ش یوانای ریابن برانرر در برابر گراهاا چاارکربنه
خواهنااد داشاااا ] .[14بااا یوجااه بااه این ااه گونااة
 Bromus tomentellusنرز گ راه ساااه کرب نه اسااا
شبای سن ط افزایش کربن در اک سرد یواا ریابن باالی
نسب به سایر گراهاا چاار کربنه پردا کند ،یح سناریو
 Rcp2/6م ساح رشی ا ا بالقوة ایلری این گونه افزایش
م یابد شل براساااس ننایح به دساا آمد ا سااناریور
 Rcp8/5یا سال  2070با کاهش ناچرزر ا سطح مساح
این گونه مواجه ه سنرب که با برر س ییرررات منیررهار
ایلری  ،منیرر بارش سااااالنه ( )Bio12یح ساااناریور
 Rcp8/5یا ساااال  2070کاهش م یابد .عوامل دی رر
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هیچوا مدیر ی غرر اهاااول ش چرایب رش یه ا مرایع،
یو یع نامنظب بارش ش ییررر کاربرر اراض نرز به شدت بر
بقا ش پایدارر گونههار گراه یأ ررم گذارند .شاادت چرا
باعف ف اردگ بر انر خا ش نرز کاهش اندام هوای گرا
 Bromus tomentellusشااد ش عیق ریاااهدشان گرا نرز
ی ح یأ رر یرار م گررد ش این امر با عف کاهش ساااطح

غرر خو شخورا خواهد داد .این گونه جای ا ار شیندر
در عرهه منابع طبرع یجدید شوند دارد.
امرش در ننرجة فااااار چرار دام ،با کاهش گونههار
گ راه مرغوب ش پریول رد مریع ش هیچنرن فرسااااایش
شدید خا مواجه ه سنرب .این امر ضرشرت یوجه مدیراا
منابع طبرع به برخ گونههار گراه که بنوانند ضااین

رشی ا ا این گونه در هورت عدم اجرار مدیری هحرح
چرار دام در ساااال هار آی ند م شاااود ] .[10گرایش
ییرررات محدشدة اکولویی گونه به این هااورت اس ا که

ح اظ خا ا یولرد یابل یوجا برخوردار باشاااند را
نااااااا ماا دهااد .گااونااة  Bromus tomentellusا
یولردکنندگاا ماب مرایع نریه ا سنپ مح سوب م شود

در ساااالهار آیند ش یح یأ رر ییررر ایلرب در اری اعات
باالیرر شااااهد اسااانقرار این گونه خواهرب بود ش احنیال
حضور گونه در اری اعات پایرنیر کاهش م یابد .به عبارت
دی ر آشراا اکولویی این گونه در سالهار آی به سی

که به دلرل سرسنب ریاهار یور به خوب م یواند سطح
خا را پوشااش دهد ش در ح اظ خا ش کاهش رشاناب
سااطح ا اهیر شیی ار برخوردار اساا که ح اظ ش
یجویز آا م یواند باعف افزایش ن وذ آب ش یقوی ذخایر

م ناطق مری عیر پرش خواهد رف ش در اری اعات پایرن،
گسنرة پراکنش جیرافرای گونه محدشدیر م شود .ال م به
ذکر اس که در این مطالعه رشیا ا گونة مورد مطالعه ا
نظر شرایط ایلری پرشبرن شد ا س ش در هوری که
شرایط مدیری چرای نامناس باشد به دلرل این ه گونة
مورد مطالعه خوشااخورا محسااوب م شااود ،این گونه
حذف شد ش جار خود را به گونههار بویهار ش گونههار

آب یر مرن گردد .یافنههار این مطالعه م یواند جا
انجام فعالر هار اهااالح ش کااا ش معرف مجدد این
گونه در مرایع اسااناا اها ااا مورد اساان اد یرار گررد ش
م ااهار منا س ا لحاظ ایلری جا ح اظ ش ک ا
این گونه را شااناسااای کرد .هیچنرن با اساان اد ا این
مدل ها م یواا ایدام به یاره اطلس گراه نیود ش ا ر
ییررر ایلرب بر پراکنش گونههار ماب مریع را نااا داد.
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