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 مقدمه. 1

محیطی  ترین چالش زیستتت بزرگ تغییر اقلیم ۀپدید

شوی این پدیده ضمن بینی میحال حاضر یایا ات . پیش

بر ر ی تمتتامی  تتتیثیر بر تمتتام ابعتتای زاتتدگی بشتتتر 

شتتناخیی  های یایا از اظر اکولوژیک  زمیناکوتتتیستتیم

هر تغییر یر حقیق    .هواشتتتناخیی   غیره تیثیر بگداری

اایظار برای  ضتتعی  میااگین  مشتتخص یر الگوهای موری

خاص یا  ۀمنطقمدت یر یک       هوایی که یر طوالای

هد ماای  رخ ی کل اقلیم ج ح  عنوا  تغییرات  برای  ت

شناخیه می شر همفعالی  .[7  6] شویاقلیمی  زما  های ب

ها  توا     رفی  با افزایش تصاعدی شمار   مصرف ااسا 

  یا تتتب   ایه اتتت ر ی زمین را کاهش ی بقای حیات بر

ها شتتده اتتت .  لویگی  اابویی   ااقراض شتتماری از   

برخی ر یۀ بیها  بریاش    صید تغییر   تخری  زیسیگاه

ای خارج از ها یر ااحیهها  جابجایی   معرفی گواهاز گواه

نۀ  ترین ها   تغییرات اقلیم از مممپراکنش طبیعی   یام

مدیدکنندۀ عوامل  به شتتتمار ت که [ 10] ر ادمیحیات 

سیم تی های میظا تی از های مخیلف   اکنشگواه ها  اکو

با توجه . [33] یهندخوی یر برابر این تغییرات اشتتتا  می

سا  به محیط طبیعی  سیگی کمی   کیظی حیات اا به  اب

ها   پیرامو  ا   شناخ   ضعی  کمی   کیظی اکوتیسیم

ها   اکوتتتیستتیم گاهی از ر اد تغییرات محیطی   پاتتت  

اه ما  گو به این تغییرات محیطی یر طول ز های موجوی 

سیم تی های مخیلف   ها   حظا   گواهبرای مدیری  اکو

    زیستتیمندا  اهمی  ایجای تعایل الزم برای بقای ااستتا

هتتای پراکنش کتتارگیری متتدله. بتت[38  6] یفرا اای یار

تحتت  تتتتنتتاریوهتتای تغییر اقلیم از  (SDM) 1ایگواتته

بینی اثرات تغییر منظور پیشهتتا بتتهکتتاربریترین ر ،پر

باشتتد ها اعم از گیاهی   جااوری میاقلیم بر پراکنش گواه

ها یر  اقع بر اتتتا  گواهتتتازی پراکنش مدل[. 43  15]

اه یامر ز یعتوز ینب یر ابط تجرب با میغگو  هاییرها 

ا یعتوز ینتخم یبرا یمی اقل تحتت   هتتاگواتته یمنتتا

 
1 Species Distribution Models 

 .[2]شوی یاتیظایه م ینده  یمیاقل یوهایتنار

ای به عنوا   رایه Onosma L. (Boraginaceae)جنس 

یارای  .Lithospermeae Dumortطایظۀ بستتتیار غنی از 

یا می 150 که  [47  28  27  25  8]باشتتتد گواه یر یا

تاً مد اه  یر  ع مدییرا یا    یر اواحی غر    مرکز  تتتت

شگاه صخرهر ی تیپی های  شنی  ا شرایط اقلیمی ای   با 

. بر اتتتا  [32  23]کند گیر رشتتد میخشتتک    فیا 

گواته یر  59  این جنس یارای [39]مطتتالعتتات ریتدل 

فلور ایرا    محد یۀ گواه یر  39فلور ایرااینا   محد یۀ 

گواه یر  37یارای  [24]تتتتاز بر اتتتتا  مطالعات خاتم

حد یۀ  عات فلور ایرا  میم طال باشتتتد. همچنین طبط م

یا   اه [30]محراب ید از   گزار، گو جد های  ها   رکوری

عدای گواه [44  31  28  27  14  4  3]ایرا   های این ت

ت . این جن گواه 52جنس یر ایرا  به  س افزایش یافیه ا

  .Sect. Podonosma Boiss (Section) تتته بخش یارای

Protonosma M. Sect.    Sect. Onosma L. باشتتد می

تیه که بخش اخیر بر مبنای ریه [39  9] به  [5]بندی بوا

های با کرک  .Haplotricha Boiss. Subsectزیربخش  3

های با کرک  .Asterotricha Boiss. Subcectتتتتتایه  

های با کرک  .Heterotricha Boiss. Subsectای   تیاره

سیم می تط تق  جنس غالباً های اایر اینشوی. گواهحد ا

جغرافیایی   منطقۀ باشتتند   تنما یر یک جمعییی میتک

نه ب  یام که تتتت اد  ظاعی محد یی پراکنش یار های ارت

ها یر برابر عوامل تمدیدکننده پدیری شتتتدید    تتتتی 

به  Haplotricha   Heterotrichaهای گریی. زیربخشمی

اه ی  بیشتتتیرین یرصتتتد از گو به خوی ترت اایر را  های 

های این جنس یرصتتد گواه 50ااد. حد ی ص یایهاخیصتتا

یر طبقات تمدید فمرت  ترخ جماای حظا   قرار یاراد 

[29]. 

یر اواحی غر    مرکز  تیا  عمدتاً .Onosma Lجنس 

اه پراکنش یاری  مدییرا یای   پنج [32  23]   حد ی هظ  .

ادمیک) بومزای هاییرصتتتد از کل گواه این جنس یر  (ا

شمالی سیاای زاگر  میاای    سیم کوه تی  ایرا  یر اکو
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ادمیستتتم) زاییبوم   مراکز [9]  [22]ایرا  یر غر   (ا

تغییرات اقلیمی پدیدۀ های اخیر پراکنش یاراد. یر تتتتال

ر یتته  عوامتتل ییگر متتاانتتد چرای بیتتتیثیر همراه بتته 

ها توتتتط ااستتا  های یار یی   تخری  زیستتیگاهاتتتیظایه

های طبیعی این باعث ایجای تغییرات   تنش یر ر یشتتگاه

 گتتواتتۀ . [29]جتتنتتس یر ایتترا  شتتتتتده اتتتتتت  

Onosma sabalanica Ponert.  بتتا پراکنش محتتد ی یر

سیار اایر های تبال    ارتبارا   ینی از گواهیامنه های ب

این گواه  .[29]باشتتتد   اادمیک این جنس یر ایرا  می

 2000-3500  غربی  ارتظاع های شتتتمالی اغل  یر یامنه

 هایهای قلیایی با باف  شنی رتی لومی  تازادمیر  خاک

شد می ذرین   اقیم مدییرااه شک ر  Onosma کند.ای خ

cornuta H. Riedl. هتتای ااتتدمیتتک ینی ییگر از گواتته

باشتتد که پراکنش    یر شتتمال  شتتمال غر    غر  می

کوهستتیاای   باشتتد. این گواه اغل  یر ارتظاعات ایرا  می

با های جنوبی  خاکایمه  لپی  یامنه یایی  باف  های قل

فشاای  تش -تازادهای رتوبی  رتوبیشنی رتی لومی  

کند. با رشتتد می   اقلیم تتتری   ایمه خشتتک   یگرگوای

)پراکنش استتتبیاً محد ی    این ی  گواهتوجه به شتتترایط 

لش یر  ینده با چا هارتتتد این گواهچرای یام( به اظر می

قا ر بر  گری یل پراکنش اجدی برای ب به یل د. از طرفی 

سیریۀ  صع جنس زاگولهگ العبور بوی  برخی مناطط ای  

یابی  جه  ارز ما    بوی ی  ز حد ی یایی ایرا    م جغراف

باشد پدیر امیها امنا ر یشگاههمۀ اکولوژینی   حظا یی 

به اهمی  این موضتتتوع  [29] با توجه  نابراین  مطالعۀ . ب

حاضر با هدف بررتی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش مناای 

یر ایرا   O. cornuta   O. sabalanica هایبالقوۀ گواه

 صورت گرف .

 

 . روش شناسی2

 مورد مطالعهمنطقۀ گونه و  .1.2
اۀ یاه   Onosma sabalanicaگو لهچند یگ با   تتتتا

باشد که می میرتاایی 40تا 15های میعدی به ارتظاع تاقه

(. 1یهد )شتتنل خریای تا مریای گل میفاصتتلۀ یر  معموالً

تبال    این گواه یارای  پراکنش محد یی یر یامنه های 

 (.3bارتبارا  ات  )شنل 

 

 های سبالن، دامنهO. sabalanica ۀگون(رویشگاه bو  O. sabalanica ۀگونa) .  1شکل 

 

اۀ یاهی   Onosma cornutaگو له  گ ندتتتتتا  با چ

 میرتاایی 35 تا15 طولهتاقه هایی ب های افقی  باریز م

ارییبمشتت  تا تیرماه گل  فاصتتلۀ یر معموالً که باشتتدمی

 ذربایجا    کریتتتتیا  پراکنش    یر (2شتتتنل) یهدمی

 (.3a شنل) محد یی یاری
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 سلطان یعقوب -، نقدهO. cornuta ۀگون(رویشگاه bو  O. cornuta ۀگونa) .  2شکل 

 

 

 

 در ایران a O. cornuta (b O. sabalanica)های گونهپراکنش  ۀنقش. 3شکل 

 

 سازیروش تحقیق و مدل .2.2
یداای از  عات م طال جام م با اا یدا  قۀ اب به منط مربوط 

اۀ پراکنش  اۀ    O. sabalanicaگو یر  O. cornutaگو

محد یۀ یر  [1]  احد ژئومورفولوژیک شتتتمال غر  ایرا 

ای چند قارهای مدییرااه احدهای اقلیم شتناتتی زیستیی 

صلی شکقارهای مدییرااه   (Mpc) 1ف [ 40] (Mxc) 2ای خ

بریاری میناتتت  با فنولوژی این گیاها  یر فصتتول امواه

صات جغرافیایی  شد. اطالعات مربوط به مخی ر یش ااجام 

 
1 Mediterranean pluviseasonal-continental 

ظایه از جی با اتتتتی اه  قاط  قوع گو ب  GPSا  )پیا ( ث

هتای امواتههتای جغرافیتایی گرییتد. تتتتپس موقعیت 

های ثب  شده یر گدشیه   ری شده به همراه گزار،جمع

تیظایه م  مدل  به عنوا  مشاهدات ج[29] تازی موری ا

بریاری شتده قرار گرف . الزم به ذکر اتت  که اقاط امواه

از یندیگر حداقل یک کیلومیر فاصتله یاشتیند   مطالعات 

 ااجام شد. 1396   1395میداای یر بمار   تابسیا  تال 

اهمدل کاربریترین SDMای )های پراکنش گو ( از پر

2 Mediterranean xeric-continental 
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بهر ، تغییر اقلیم بر پراکنش بینی اثرات منظور پیشها 

 مطالعه این . یر[42]های گیاهی   جااوری هستتیند گواه

سیه از ایگواه پراکنش تازیمدل ااجام برای  افزاریارم ب

BIOMOD2 زیستتتیی( یر محیط ارم  تنوع تتتتازی)مدل

ماری ظایه شتتتتده اتتتتت   Rافزاری     عال ه هب .اتتتتی

کاهش  BIOMODافزارارم ی  ر ، عدم یر   هایقطع

عملنری  رتتتااد  حداکثر بهبرای  همچنین   تتتازیمدل

مااند  افزارهاارماستتب  به تتتایر  هاگواه توزیع بینیپیش

Maxent  [45]یاری کاربری بیشیری. 

پراکنش "کارگیری هتتتتازی با بیر این راتتتتیا  مدل

میغیرهای "(    3)شتتتنل "این ی  گواهشتتتدۀ مشتتتاهده 

ند  "محیطی   اقلیمی یااگین"ماا ما  م  بار،  میزا  ی

( پس از 4)شتنل "شتی    خورشتیدی تابش خاک  عمط

 باالی همبستتیگی  زمو   ماری همبستتیگی پیرتتتو  )یر

تی اظر با میغیرها از ینی  70 شنا شداد( می اایخا  کار

 ,GLM, GAM, GBM) توتتتط هشتت  الگورییم مخیلف

RF, CTA, FDA, MARS, ANN, SRE شد   بر ( ااجام 

تجمیع    ها اماییاًالگورییمهمۀ  Ensembleاتتتتا  مدل 

شده شاخص ااد. ارزیابی یا عملنری مدلارزیابی  تط  ها تو

TSS  ااجام شد.( 1)بر اتا  جد ل 

  WorldClimهای محیطی   اقلیمی از تای  همۀ یایه

ماا ۀباز یر[ 12] یه   اتتتتیخراج  2000تا 1970 یز تم

اد. شتتتده ناریر  هم ندهی  یمیاقل هایریمیغا  هایویتتتت

 2050 تال( RCP8.5) نااهیبدب    (RCP2.6) نااهیبخو،

 ااد.اتیخراج شده فوق  یتا از

 صورت زیر ااجام شده ات :تازی بهمراحل مدل

های مرتبط با پراکنش گواۀ موری   ری یایهجمع .1

ها  منابع علمی   ایز از بااک اظر از امواه بریاری

 اطالعاتی موجوی
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 سازیمدل در استفاده مورد اقلیمی و محیطی . متغیرهای4شکل 

 TSS شاخص اساس بر مدل عملکرد یفیک و یکم یبندطبقه. 1جدول 

TSS Accuracy 

0/1-8/0 Excellent (ی)عال 

8/0-6/0 Good ) خو( 

6/0-4/0 Fair (میوتط) 

4/0-2/0 Poor (یف)ضع 

2/0-0 Failed (یفضع یلی)خ 

 

ی های اطالعاتی به عنوا  فاکیورها  اتیخراج الیه .2

سیقل   پیش بینی کننده )میغیرهای محیطی   م

 WorldClimاقتتتلتتتیتتتمتتتی( از تتتتتتایتتت  

(www.worldclim.org) 

بره کری  متتدل یر محیط  .3 ی ل بتتا پنیج  Rکتتا
BIOMOD2 

ها )یر پیرتتتتو  بین  همبستتتیگی  زمو  .4 میغیر

باالی  با اظر 70همبستتتیگی  ها    ینی از میغیر

 شداد(کارشناتی اایخا  می

 های مخیلفتازی با الگورییممدل .5

 ها به ر ، ااستتتمبل یرایغام   تجمیع الگورییم .6

 تناریوهای مخیلف

 اعیبارتنجی   تعیین میزا  یق  مدل .7

 بندی   تحلیل اماییجمع .8

 نتایج. 3
  ۀ  یر گواTSSصتتتورت کلی بر اتتتتا  شتتتاخص هب

O. sabalanica ها عالی بویه مدلۀ میااگین عملنری هم

باتتتت    از بین مدل که عملنری  FDAغیراز مدل هها  

ها عملنریشتتا  عالی بویه اتتت  مدلبقیۀ خو  یاشتت   

گواتت5)شتتتنتتل  ین یر  همچن   متتدل O. cornutaۀ ( 

RF (Random Forest)  را بینیپیش ( بمیرین6)شتتتنل 

. ایایج اشا  یای که اهمی  اسبی میغیرها یر ات  یاشیه

صتتتورت ه  اما ببویههای مخیلف تا حد یی میظا ت مدل

خورشیدی    تابشکلی میغیرهای میااگین یرجه حرارت  

را یر توزیع گواه یاشتتیند تیثیر بار، به ترتی  بیشتتیرین 

 (.3   2)جد ل 

 
 TSS – O. sabalanicaها بر اساس شاخص . نمودار ارزیابی عملکرد مدل5شکل 
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 TSS – O. cornutaها بر اساس شاخص . نمودار ارزیابی عملکرد مدل6شکل 

 

 O. sabalanica جغرافیایی پراکنش سازیمدل در مورد استفاده متغیرهای از یك هر نسبی . سهم2جدول 

 GLM GBM GAM ANN FDA MARS RF میااگین 

000/0 (°Cیمای تالیااه )  570/0  652/0  1 962/0  704/0  617/0  643/0  

میر(بارادگی تالیااه )میلی  754/0  037/0  462/0  424/0  005/0  756/0  005/0  349/0  

576/0 عمط خاک  000/0  316/0  271/0  000/0  000/0  012/0  167/0  

355/0 شی   103/0  255/0  381/0  000/0  000/0  025/0  159/0  

909/0 تابش خورشیدی  223/0  758/0  335/0  018/0  915/0  031/0  455/0  

 

 ۀ گواتتۀ بتتالقویر حتتال حتتاضتتتر یر ایرا   پراکنش 

O. sabalanica  هایی از یر بخشاز اظر جغرافیای گیاهی

صوص یر بخشهفرعی  تر پاتا  )بحوزۀ  شمالی   خ های 

باشتتد. اریبیل    ذربایجا  شتترقی( می هایجنوبی اتتتیا 

 یهندۀ اشا  O. cornuta گواۀ تازیمدل همچنین ایایج

اه این بالقوۀ پراکنش تا   فرعی هایحوزه یر گو پا   تر 

 (.7 شنل) ات ( کپه یاغ) خراتا    زاگر  -کریتیا 

تح   اقلیم تغییر یر شرایط تازیمدل همچنین ایایج

  2050تتتال  RCP 2.6 تتتناریوی خوشتتبینااه اقلیمی 

 اقلیم تغییر از گواه این ی  باالی پدیری تیثیر یهندۀ اشا 

ماای که یر طوری به اتتتت . یا  ز عه  موری مق طال  م

 بالقوه محد یۀ پراکنش یر کاهش یهندۀ اشا  تازیمدل

باشتتتد   یر تتتتناریوی بدبینااه ایز می گواه این ی  برای

یه   هیچ  یاف مامی مناطط مطلو  کاهش  زیستتتیگاهی ت

 (.8مااد. )شنل برای این گیاه باقی امی

 O. cornutaجغرافیایی  پراکنش سازیمدل در مورد استفاده متغیرهای از یك هر نسبی . سهم3جدول 

 GLM GBM GAM ANN FDA MARS RF میااگین 

488/0 (°Cیمای تالیااه )  577/0  573/0  778/0  450/0  492/0  406/0  537/0  

میر(بارادگی تالیااه )میلی  059/0  014/0  308/0  586/0  153/0  144/0  068/0  190/0  

239/0 عمط خاک  008/0  314/0  117/0  000/0  000/0  028/0  100/0  

170/0 شی   513/0  510/0  413/0  085/0  298/0  396/0  340/0  
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520/0 تابش خورشیدی  528/0  520/0  482/0  380/0  546/0  321/0  471/0  

 
 b O. cornuta)و   a O. sabalanica) –های بررسی شده در شرایط حال حاضر حاصل از اجماع مدلۀ بالقو پراکنش. 7شکل 

 

 

 2050سال  RCP 2.6های مورد بررسی تحت سناریوی پراکنش گونه ۀ. اثر تغییر اقلیم بر محدود8شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و . 4
سیی حقّ  جوی سلتنوع زی ت ی برای ا    های  ینده ا

یهۀ ( را 2011-2020) 1389 -1398یهۀ تتتازما  ملل 

تیراتژیک برای حظا   هابراامهتنوع زیسیی   اجرای  ی ا

از یتتتت  رفین تنوع  که یطوربه   از    اامیده اتتتت 

زیستتیی  خطر مممی برای رشتتد تجارت   تمدیدی بزرگ 

 .یصایی بلندمدت ات برای ثبات اق

 رشتتتد   اوزیهم قر  ا ایل یر صتتتنعیی ااقال   غاز با

ااگوای تغییرات بشتتتری  تحوالت ر زافز    محیط یر گو
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 یک از هاکارخااه   صتتنایع رشتتد. اتتت  یایه رخ زیستت 

 ییگر طرف از زیس  محیط تخری    زیاییجنگل   طرف

 زمین تتتط  یر ایگلخااه گازهای ر زافز   افزایش باعث

ت   شده اخیر هاییهه یر  اکسیدیی گاز . افزایش[21]ا

 جو فوقاای هایالیه یر ایگلخااه گازهای تتتتایر   کربن

شعات صورت به گرما خر ج عدم باعث شع  قرمز مای   ت

ق    زمین جو از حرارتی عا جه افزایش    می  حرارت یر

 افزایش. شتتتویمی گظیه ایگلخااه اثر    به که گرییمی

 منجر ایگلخااه اثر تشدید    میعاق    ایگلخااه گازهای

سظر یمای افزایش به  به که گرییمی جماای تط  یر اتم

 به منحصتتتر اثرات این. هستتت  موتتتتوم جماای گرمایش

 را اقلیمی میغیرهای تتتایر   ابویه اتمستتظر یمای افزایش

 اقلیم تغییر پدیدۀ    به که یهدمی قرار تیثیر تح  ایز

 .[21] شویمی گظیه

 تغییر بالقوۀ تیثیر یربارۀ هااگراای اخیر هایتتتتال یر

 اتتت  افزایش حال یر هااکوتتتیستتیم   هاگواه بر اقلیم

 توتط شده ایجای اکولوژینی اخیالالت کلی  طورهب. [37]

 تخری  اظیر فاکیورها  ییگر به استتتب  اقلیمی تغییرات

 مماجم هایگواه یا   اراضتتتی کاربری تغییرات زیستتتیگاه 

ند تیثیر اد تریک ماای بازۀ یر   یار  را خوی تریطوالای ز

 مدت میا  یا کوتاه فاکیورهای میا  یر. یهدمی اشتتتا 

گواه   ااسا  توتط طبیعی هایزیسیگاه تازیپارچهچند

 محسو  زیسییتنوع برای ای یژه تمدیدهای مماجم های

     از بعد    ینده تتتتال پنجاه به اگاه با اما. شتتتوادمی

 غال  صتتورتهب فاکیورها ییگر به استتب  اقلیمی تیثیرات

 جغرافیایی محد یۀ بالفاصتتلۀ جابجایی. کری خواهند عمل

اه های یر تغییر اثر یر هاگو جه طبیعی الگو    حرارت یر

ب   حد یۀ کلی طورهب که رطو ندگی م اه پراک  را هاگو

ند می تعیین جه با.  [46] پدیریمی صتتتورت کن  به تو

 تغییر 2100 تتتتال تا ر یمی اایظار1IPCC [63 ] گزار،

 تا 4/1افزایش به منجر ااستتا  هایفعالی  از ااشتتی اقلیم

 زمین کره حرارت یرجۀ میااگین گراییتاایی یرجۀ 8/5

 
1 Intergovernmantal panle on climate change 

اه IPCC [36] پنجم گزار،. [37] گریی  اعالم قاطعتا

 امااده باقی یاقلیم تغییرات  جوی یر ترییدی که کندمی

    تیثیر تح  ایرا  جمله از کشورها تمامی تقریباً   ات 

منظی  تیثیرات که اتتت  شتتدهبینیپیش حیی   یاراد قرار

 تنوع   جغرافیایی موقعی  به توجه با ایرا  کشتتتور بر   

 بیشیر    فری به منحصر( اکوتیسیم   گواه ژ  ) زیسیی

 .بوی خواهد

برای ها یا مطلوبی  زیستتیگاه توزیع مناای گواهاقشتتۀ 

های مطالعات محیطی  مدیری  منابع   بستتتیاری از جنبه

شاملهای حظا   موری ایاز میریزیبراامه شد که این   با

ناطط حظا   شتتتده   یابی تنوع زیستتتیی  طراحی م ارز

ها  ریزی حظا   زیستتیگاه گواهمدیری  زیستتیگاه  براامه

های مماجم   محیطی  مدیری  گواهارزیابی ریسک زیس 

بینی اثرات تغیرات محیطی )متتاانتتد تغییر اقلیم   پیش

 باشتتدها   اکوتتتیستتیم میتغییر کاربری اراضتتی( بر گواه

  بین عوامل محیطی رابطۀ ها های توزیع گواه. مدل[13]

اه جااوری را توزیع گو یاهی   بر همین اتتتتا   های گ

 کنند.تازی میمدل

 عدم یلیل به تتتتازی مدل از حاصتتتل ایایج هرچند

 یر   [18] اقلیم تغییر تناریوهای یر موجوی هایی قطع

 هایبینیپیش تواادامی  [17  11]تازی مدل هایتننیک

 یر مممی اطالعات تواادمی ایایج این اما یهد ارائه یقیقی

 هاگواه توزیع هایمحد یه زیستتیی  تنوع تمدیدهای موری

ئه هاگواه ترکی    ایگواه غنای  ینده  یر  یر   یهد ارا

جه یایج این اتتتتا  بر ایی یده به توا می ا  برای هاییا

تیراتژی طراحی    حظا یی هایا لوی  تعیین حظا یی  ا

 مناطط   هاگواه برای حظا یی هایشتتتبنه طراحی حیی

 جم  ایز گدارا تیات    مدیرا   [19  11] یاف  یت 

 یر اقلیم تغییر پدیدۀ با مقابله برای  ینده هایریزیبراامه

 هازیسیگاه احیاء لز م  صورت یر   زیسیی تنوع از حظا  

 ر اد برابر یر ها   تیثیرپدیری چگواگی از  گاهی ایازمند

توزیع  یتاز  مدلبرای این منظور .هسیند  ینده تغییرات
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شمند (SDM) هاگواه شناخیه  ابزار ارز   کاربریی یر یایا 

تیثیر چگواگی  یینجم  تع شتتتده   این ابزار یر حقیق 

اه ها اتتتت . معمواًل تغییرات محیطی بر توزیع مناای گو

توزیع گواه با برقراری ارتباط  یتتتتازهای مدلر ، ۀهم

محیطی گواه   چندین میغیر  ۀشتتد بین توزیع مشتتاهده

یا تجربی معموالً این مدل. [11] کنندعمل می ها  کمّی 

ها   گواههای مناای موقعی  هسیند که با اتیظایه از یایه

هتتا اثر محیطی کتته بر توزیع گواتتههتتای زیستتتت میغیر

اهمی اد  ر ابط گو مدل-گدار ند. می یتتتتازمحیط را  کن

ر ابط تجربی بین توزیع امر زی گواه با میغیرهای اقلیمی  

ناریوهای  ح  تتتت اه ت یایی گو برای تخمین توزیع جغراف

تیظایه می شوی. اگر شرایط جدید همچنا  اقلیمی  ینده ا

ای باشتتتد که گواه بیوااد    را تحمل کند  گواه یامنه یر

صورت گواه مجبور به  ت  یر غیر این  قایر به ماادگاری ا

س جابه تیر  ه ت  جدید   یر ی  جایی به مناطط منا

[11  16  26]. 

ت  به تغییر ر ی هم رفیه توااایی گواه سب  به پا ها ا

اایی    به توا یایی  حد ز تا  بال کاقلیم  ری  ها یر یا

های اقلیمی از طریط تشتتتنیل قلمر ی جدید یا جابجایی

صلی   فیزیولوژینی خوی )مااند  صالح کری  رفیارهای ف ا

یابی( برای تازگار شد  با شرایط جدید  یهی یا جظ گل

 [.46] بسیگی یاری

تتتتازی به از جمله مطالعاتی که با اتتتتیظایه از مدل

ها کنش گواهتغییر اقلیم بر پرابالقوۀ بررتتتتی پیامدهای 

اد میپریاخیه به ا عۀ توا   طال ناطط حظا    [20]م یر م

شاره شدۀ  تازی اثر فوق که به مدلمطالعۀ   یر کریار پا ا

  اتدی بومی منتتاطط گواتۀ  30تغییر اقلیم بر پراکنش 

ها گواه یندۀ کوهسیاای پریاخیند   پراکنش حال حاضر   

عه  کاهش یر را پیش یایج این مطال اد. ا نۀ بینی اموی یام

جایی گواه ناطط پراکنش گواه   ایز جاب به تتتتم  م ها 

 بینی اموی.پیشمنات  اقلیمی یر شمال را 

شور  تی اثرات تغییر  [41]همچنین یر یاخل ک به برر

مرتعی گواتتۀ اقلیم بر پراکنش جغرافیتتایی   جتتابجتتایی 

Bromus tomentellus ی پریاخیند. ایایج یر زاگر  مرکز

موری مطالعه  به عل  تغییر اقلیم گواۀ حاکی از    بوی که 

تال  شگاه 65حد ی  2080یر  صد از ر ی ت  یر های منا

از یتتتت  خواهد یای   ایز  مطالعاتیمحد یۀ یر  خوی را

هایی که یر حال حاضر برای رشد یرصد از ر یشگاه 9/13

یم منات  خواهند باشند با تغییر اقلاین گواه اامنات  می

شگاهها پیششد.    های این گواه تا بینی امویاد که ر ی

 تر از حال حاضر خواهد بوی.یرصد کوچک 51

ضر حال بالقوۀ پراکنش تازیمدل به مطالعه این    حا

 اتیظایه با O. sabalanica   O. cornuta هایگواه  یندۀ

 پراکنش تغییرات. پریاخ  اجماعی تتتتازیمدل ر ، از

 تتتتناریوهای تح  2050 تتتتال یر هاگواه جغرافیایی

شبینااه   بدبینااه  شا خو  این باالی پدیری تیثیر یهندۀا

شد می اقلیم تغییر از هاگواه  اه ای ینده یر که طوریهب با

ادگی میزا  یر که تغییراتی با ی ر چندا  یااگین   بار  م

 خواهد صورت منطقه بر حاکم عوامل تایر   تالیااه یمای

رشد    ءبقا برای که  مد خواهد  جویهب شرایطی پدیرف  

  شتتیا  شتتد  محد ی باعث   ابویه مناتتت  هاگواه این

شتتتد. از   ها خواهد  یا حیی ااقراض    بالقوه اکولوژینی

ساعد شرایط یر موری مطالعه های اجا که گواه  عایی   م

 همچنین   هستتیند ر ر به مشتتنل با تتتازیجمعی  یر

 تابش ایز   حرارت یرجه بارادگی  میوتتتتط به استتتب 

 ضتتتعی   به توجه با) باشتتتندمیحستتتا   خورشتتتید

 با اقلیم تغییر شتتترایط یر زیای احیمال به  (هار یشتتتگاه

به فعلی  ضتتتع از ترجدی مشتتتنلی ند ر ر   بوی  خواه

 تتتازی جمعی  که یای احیمال چنین توا می کهطوریهب

 اقلیم تغییر از ااشتتتی شتتترایط ها یراین گواه برای ءبقا  

های این پژ هش یافیهبرتتتد که با  اظر به یشتتوار بستتیار

های این مطالعه رتتتتند. بنابراین یایهاظر میهتتتتازگار ب

های مساعد این گواه یر  ینده توااد یر ارزیابی زیسیگاهمی

های ثااویه   ها به این زیستتتیگاهجم  معرفی مجدی گواه

شرایط بقای    سیگاهی )ها یر   In-situحظا   یاخل زی

conservation ) اقع شوی.مؤثر  

 عوامل شد  مشخص با که ات  ذکر به همچنین الزم

 ر ی بر مطالعه   اظر موری یهاگواه پراکنش بر تیثیرگدار
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 صرف از محیطی عوامل کلیۀ بر مطالعه جایهب عوامل این

 به مقر   مطالعات   شتتتده جلوگیری زیای  ق    هزینه

شخص .گرییمی صرفه شیا  شد  م  بالقوۀ اکولوژینی  

 یک از باشتتد می توجه قابل بعد ی  از هاگواه این احیمالی

 بوی  مستتاعد صتتورت یر که یاشتت  اایظار توا می بعد

 را خوی هایهای موری اظر جمعی گواه محیطی  شتترایط

 بالقوه اکولوژینی  شیا  عنوا به شده مشخص محد یۀ یر

 از هاگواه این گزار، اایظار  ینده یر   یهند گستتتیر،

 ایز ییگر بعد از. باشد یاشیه  جوی شده مشخص محد یۀ

شگاه شد  مشخص با ت  هایر ی های گواه احیمالی منا

 حظا یی هایبراامه   هاطرح توا می ایرا   موری اظر یر

 هایجمعی  افزایش یا احیاء جم  الزم زیسیی مدیرییی  

. کری های مشتتخص شتتده پیایهمحد یه یر را هاگواه این

 کمیرین یر را اییجه ترینمطلو  شویمی تب  عمل این

به عنوا  مثال .   ری یتتتت هب هزینه کمیرین با   زما 

های احیمالی گواهیامنۀ  [35]   [34]براتتتا  مطالعات 

تتتتازی این جنس یر البرز مرکزی   زاگر  مرکزی مدل

ای تعیین شتتد   بدر گواههای شتتد   براتتتا     ا لوی 

اه اهگو ی  جم  جوا با ا لو به های  زای  تنثیر   معرفی 

نابراین زیستتتیگاه های مطلو  موری ارزیابی قرار گرف . ب

های ارزیابی   های این مطالعه یر کنار تتتتایر شتتتیوهیایه

ی  ظا یی اقش مممی یر تعیین ا لو ی  ح های مدیر

اکولوژینی    هتای حظتا یی یر این جنس یارای ارز،

های مدیرییی باشتتتد   به عنوا  پایگاه یایهیار یی باال می

های حظا یی این گواه اقش مممی یاری. یر اجرای براامه

به عنوا  یک هب عۀ عال ه  طال اد یر پایلوت   الگو میم توا

های این جنس   ایز تتتتازی اکولوژینی تتتتایر گواهمدل

 کار گرفیه شوی.هگا زبا  بگلخااوایۀ 

تتتتازی ها با عدم قطعی  ر بر  یر پایا  هر چند مدل

سیند اما با میغیرهای اایخا   تیظایه از شدۀ ه موجوی   ا

تتتتعی شتتتد تا عدم  Ensembleهای  ماری مااند ر ،

ها یر مجموع قطعی  کاهش یابد چه بسا که عملنری مدل

گدار  یر راتتتیای عالی بویه   ابزار خوبی برای تتتیاتتت 

 باشد.ها یر  ینده میگواه حظا     مدیری 
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