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چكیده

بها   های گیاهی بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گونه هاست. پیش آن جغرافیایی پراکنش در تغییر گیاهان، بر ماقلی تغییر مهم آثار جمله از
بینی اثر تغییر اقلیم بر پهراکنش   با هدف پیشمطالعة حاضر شود.  و مدیریت آنها محسوب می ارزش، امری ضروری در راستای حفاظت

صهورت گرفهت. پهن  روش     بیتیاری واقع در زاگرس مرکهزی  و در استان چهارمحال  Quercus brantiiجغرافیایی گونة بلوط ایرانی )
مصنوعی، روش افزایشی  عصبی بندی درختی، شبکة ای، شامل مدل خطی تعمیم یافته، تجزیه و تحلیل طبقه سازی پراکنش گونه مدل

ترتیهب بارنهدگی سهاينه و     ند. نتای  نشان داد که بهاستفاده شد R افزار نرم در اجماعی روش چارچوب تعمیم یافته و جنگل تصادفی در
هها   ها نشان داد که مدل ترین فصل سال بیشترین سهم را در تعیین مطلوبیت رویشگاه گونه داشتند. ارزیابی مدل میانگین دمای خشک

پراکنش گونهه تعیهین شهد.     بینی اعتمادترین مدل برای پیش از صحت و دقت قابل قبولی برخوردار هستند و مدل جنگل تصادفی، قابل
یابهد و   کاهش مهی  2050درصد در سال  7/35نشان داد که وسعت رویشگاه بلوط ایرانی  5/4RCPبررسی اثر تغییر اقلیم تحت سناریو 

ی هها  ریهزی  توان در برنامه درصد . از نتای  این مطالعه می 4/61در برخی مناطق نیز شاهد بروز مناطق مستعد وقوع گونه خواهیم بود )
 حفاظتی و اصالحی گونة بلوط ایرانی استفاده کرد.

 واژهکلید

 .زاگرس مرکزی، اجماعی جنگل تصادفی، روش تناسب رویشگاه،استان چهارمحال و بیتیاری، 

 

 . سرآغاز1

های ا یرب تغییر اقلیم یرر اكوتیسرتم و موهرودا      در تا 

 ,.Benito-Garzon et al) هرا اثرر گذا رت  اترت     تاك  آن

اقلیم  تغییر  رايط محی،ی و تغییريکی ا  آثار مهم (. 2008

 Lawler etهاتت ) یر گیاهانب تغییر در گستر  هغرافیايی آن

al., 2006 وامرل محی،ری كر      هرا و  (. حدود یردیاری گون 

ها را تحرت ترأثیر    ها و گسترش هغرافیايی آن پراكنا گون 

 دهندب در اثر تغییر اقلریم دترتخوش تغییرر  رد  و     قرار می

درنتیجرر  یا ررد تغییرررا  در دامنررة پررراكنا و انتشررار    

(. Elith & Franklin, 2013 ررود ) موهررودا   نررد  مرری

 هرای گیراهی   یینی اثر تغییرر اقلریم یرر پرراكنا گونر       پیا

یاار شب امری ضروری در راتتای حفاظتب ار يایی تر،د  

 ,.Rana et al)  ود ها محسوب می تهديدا  و مديريت آن

ي   اتت ك  تصمیما  مديريتی یرا درک   ینایراي  (.2017
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هرا و كراها اثررا      آثار یالقو  تغییر اقلیم یر پراكنا گون 

 Pressey etمخرب تغییر اقلیم یر تنوع  يستی اتخاذ  وند )

al., 2007.) 

هرای گیراهی    تغییرا  اقلیمی تنها  امل هایجايی گونر  

نیستند.  وامل ديگری ماننرد  راکب تر،د آب  ير مینریب     

ها را تحت ترأثیر   یت و ... هم ممک  اتت پراكنا گون رقا

تا ی آثار  مالحظة تما  اي  فرآيندها در مد  ؛ ك دهند قرار 

تغییر اقلیم در مقیاس هغرافیايی وتریع ضرروری نیسرت و    

(.  رالو  یرر   Hamann & Wang, 2006) غیررممک  اترت  

( ذكرررر نمودنرررد كررر   2003) Dawson و  Pearsonآنب

تا ی در تر،د   ی و فیزيوگرافی یرای مد فاكتورهای اقلیم

هرای   كنند.  لیرغم اير  كمبودهرا مرد     ای كفايت می  من،ق 

یینی  ها را پیا ای الگوهای كلی هایجايی گون  پراكنا گون 

كنند ك  اغل  یا روندهای  يستی مشاهد   رد  من،برق    می

 (.Parmesan et al., 2005هستند )

ب در اك ررر یراترراس م،العررا  انجررا   ررد  در كشررور 

های تینوپتیكب رونرد افرزايا دمرا مشراهد   رد        ايستگا 

( رونرد  2012و همکراران ) Saboohi  نوان نمون ب  اتت. ی 

ايسرتگا  ترینوپتیك در كشرور     35پارامترهای دمايی را در 

اند. نتاي  م،العة آنها نشران داد كر  در حالرت     یررتی كرد 

هرا در    درصرد ايسرتگا   40و  66ب 71ترتی  حردود   كلی ی 

میانگی  دمای تراين ب میرانگی  دمرای حرداقل و میرانگی       

داری دا تند. ینایراي  اقلیم  دمای حداك رب روند آماری معنی

 صوص در تایسرتان در حرا  گرر   ردن اترت.       ايران ی 

( افرررزايا 2014و همکررراران ) Zarenistanakهمچنررری  

هررای یهررار و تایسررتان را در    دار دمررا طرری فصررل  معنرری

ترا ی آنهرا    یی ايران مشاهد  كردند. نتراي  مرد   غر هنوب

مریالدی یری     2100نشان داد ك  دما ممک  اتت ترا ترا    

گراد افزايا ياید. همچنی  فصل  درهة تانتی 88/6تا  69/1

تایستان ممک  اتت افزايا دمرای ییشرتری را نسربت یر      

 ها دا ت  یا د. تاير فصل

ها را  نا گون پراكك   وامل اقلیمی دامنة  یا توه  ی  اي 

ی توترط  آتان ی كنندب تغییرا  دامن  پراكنا یايد  كنتر  می

یینری  رود.    گونر  پریا   -های متمركز یر رای،  اقلیم روش

ها و مناطق مختلف دنیرا   ها در مقیاس تغییرا  پراكنا گون 

یررآورد  رد  اترت     1هرای اقلیمری رويشرگا     توتط مرد  

(Bakkenes et al., 2002 اي  مد .)  هرای   مرد    نروان  ی ها

 3ای هرای پرراكنا گونر     (ب مرد  ENM) 2میدان اكولوژيرك 

(SDM يا مد )  انرد   د   نا ت های م،لوییت رويشگا  نیز 

(Towsend et al., 2011 مد .)  موما   ای های پراكنا گون 

وقوع گون  و  رايط محی،ی متناظر  های وقوع و  د  ا  داد 

و درک احتیاهرا   ترا ی   یا من،ق  مورد م،الع  یرای مرد  

كنند. ترس  اير   ررايط در كرل وترعت       گون  اتتفاد  می

هرای رويشرگاهی یرالقو       وند ترا نقشر    من،ق  هستجو می

تروان ا  رای،رة یرقررار  رد ب      همچنی  می گون  تهی   وند.

ای تحرت   یینری پرراكنا گونر     یرای تولید يك مرد  پریا  

 ,Pearson & Dawsonتناريوهای تغییر اقلیم اتتفاد  كرد )

ای یا تعیی   وامل مرؤثر یرر    های پراكنا گون  (. مد 2003

م،لوییررت رويشررگا  و وقرروع گونرر ب ایزارهررای مهمرری در 

رونرد.    رمار مری   های حفاظتی تنوع  يستی ی  گیری تصمیم

ارتباط هغرافیای  يستیب اكولروژی و حفاظرت   ها  اي  مد 

 (.Hu & Jiang, 2010كنند ) ها را فراهم می گون 

 نوان پهناورتري   رصة هنگلری   ی  اگرس ی ها هنگل

صرور  نرواری    میلیون هکتار ی  6ايرانب یا مساحتی حدود 

. (Sagheb-Talebi et al., 2014) پو انند غرب كشور را می

هررای  اگرررسب یلرروط    گونررة غالرر  و معررر  هنگررل   

اتت )ههانبا ی گوهانی و  .Quercus brantii Lindlايرانی

پرذيری   دلیل انع،را   وط ايرانی ی گون  یل .(1380همکارانب 

و تا گاری یايی آن ی   رايط اقلیمی و  اكی مختلف در 

دلیرل تغییررا      ود. امرو   یر   تما  من،قة  اگرس ديد  می

هرای ممتردب    گر   دن دمای كر   می ب  شکسالی باقلیمی

هررای گیرراهی  آفررتو هررای انسررانیب ريزگردهررا   د الررت

مانند  اگرسب  اهد مرگ ای   صوص در مناطق مديتران  ی 

و میر در تان یلوط و  شك  دن آنها هسرتیمب در نتیجر    

هررا در حررا  كرراها اتررت  كیفیررت و كمیررت ايرر  هنگررل

و  Henareh Khalyani(. 1392)ذوالفقرراری و همکررارانب  
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تغییرر اقلریم و افرزايا همعیرت در      نیرز  (2013همکاران )

 های  اگرس هنگل كاهامناطق  هری را مهمتري   وامل 

یرا  دانستند. یا توه  ی  اهمیت اي  موضوعب م،العة حاضرر  

یینی اثر تغییر اقلیم یر پراكنا هغرافیرايی گونرة    هد  پیا

یلرروط ايرانرری در اتررتان دهارمحررا  و یختیرراری واقررع در 

 صور  گرفت.  اگرس مركزی

يکرری ا  مررؤثرتري  و ای  پررراكنا گونرر تررا ی  مررد 

تغییر اقلریم یرر   اثر  یینی ها یرای انجا  پیا تري  روش  ملی

های گیاهی اتت. م،العا  یسریاری   تغییرا  پراكنا گون 

ایب ی  یررتی پیامدهای  های پراكنا گون  یا اتتفاد  ا  مد 

انرد. یررای    یالقو  تغییر اقلیم یر پراكنا گون  یلوط پردا ت 

( در كالیفرنیرا یر    2012)Zavaleta و  McLaughlinنمونر   

 ی پرراكنا در تران یرالغ و    ترا  یردا ت صحرايی و مرد  

یرر  صررور  مجررزا توتررط   Quercus lobataهررای  نهررا 

GARPهای  مد 
MaxEnt ب4

Bioclimو  5
پردا تنرد. آنهرا    6

ها حساتیت ییشتری ی  گرمايا دارنرد و   پی یردند ك  نها 

هرای اطررا     رويشگا  آنها  موما  یا افزايا دما ی  پناهگرا  

 Vessellaدر ايتالیاب  ای ديگر  ود. در م،الع  آب محدود می

 را Quercus suber( پررراكنا گونرر   2013) Schironeو 
GARPهای  توتط مد 

یینری كردنرد. در     پریا  MaxEntو  

ار يایی متغیرهای مهم مؤثر یر پرراكنا یرالقو  اير  گونر      

 شکی و اتترس ترما  وامل اكولوژيك مهم در وقوع آن 

 Hidalgoو  López-Tirado ناترررايی  ررردند. همچنررری  

( در هنوب اتسانیا پراكنا یالقو  پن  گونة مختلرف  2016)

توترط مرد     21یلوط را یرای اوايلب اواتط و اوا ر قررن  

LR
یینی كردند. یراتاس نتاي  اي  م،العر  گرمرايا    پیا 7

م،لوب  واهد یرود. دهرار    Q. ilex ههانی تنها یرای گون 

 گونة ديگرب پتانسیل پرراكنا محردودی در آينرد   واهنرد    

( در كشرررورهای 2016و همکررراران ) Al-Qaddiدا رررت. 

ترا ی میردان اكولوژيرك     توري ب لبنان و فلس،ی  ی  مرد  

و  MaxEnt بGARPهرای   توتط مرد   Q. cocciferaگون  

Bioclim      پردا تند و پراكنا یالقو  حرا  حاضرر و آينرد

یینی كردند. نتاي  اير  م،العر ب كراها دامنرة      گون  را پیا

خصوصا  در  ما  توري  و هوين را نشان پراكنا گون ب م

های یررتری  رد ب هایجرايی گونر  یر        داد. همچنی  مد 

 یینی كردند. یاپتمت ارتفا ا  را 

ترا ی   همچنی  در دا ل كشور م،العاتی دریرار  مرد   

های مرتعی و آثار تغییر اقلیم یر پراكنا آنهرا   پراكنا گون 

 Jetschkeو  Tarkeshصررور  گرفترر  اتررت. ا  هملرر     

تا ی آثار یالقو  تغییر اقلیم  ( در مركز كشور ی  مد 2016)

یرا اترتفاد  ا  دو مرد      Astragalus gossypinusیر گونرة  

LRT
NPMRو  8

هرای پرراكنا یرالقو      پردا تند و نقشر   9

حا  حاضر و آيند  گون  تحت تناريو تغییراقلیم تولید  د. 

،قرة  هرای صرور  گرفتر ب در آينرد ب من     یینی یراتاس پیا

غرب هایجا  واهد  پراكنا گون  مورد نظر ی  تمت  ما 

 د و در مجمروعب وترعت رويشرگا  آن كراها  واهرد      

و   Sangoonyيافت. در م،العة ديگری در  اگرس مركزیب

( آثار تغییر اقلیم را یر پراكنا هغرافیرايی  2016همکاران )

یررتری   Bromus tomentellusو هایجرايی گونر  مرتعری    

 65  م،العة آنها نشان داد ك  گونة م،الع   د ب كردند. نتاي

درصد ا  رويشگا  منات   ود را ی   لت تغییرر اقلریم در   

درصرد ا    9/13ك   ا  دتت  واهد داد. درحالی 2080تا  

 لرت تغییرر    رويشگا  ك  در حا  حاضر نامنات  اتت یر  

یینری كردنرد كر      اقلیم منات   واهد  رد. ینرایراي  پریا   

 درصد كودکتر  واهد  د. 51گون  تا رويشگا  اي  

Thuiller (2003 و همچنی  یسیاری ا  محققان ديگرب )

ییان كردند ك   واهدی دا  یر اي  موضوع ك  يك مد  ی  

اترتب موهرود نیسرت. یرا      ها مد طور پیوتت  یهتر ا  یقی  

هرای آينرد ب    توه  ی  ممکر  نبرودن یررتری صرحت داد     

ها كامال  م،مئ  یرود و   د توان ا  صحت يکی ا  اي  م نمی

ینایراي  یرای كراها  رد  ق،عیرتب پیشرنهاد  رد  كر  ا        

Biomodهای متعدد اتتفاد   ود. یستة پیشنهادی  مد 
در  10

هاتت. روش اهمرا یب   رو ی یرای اهماع مد  Rافزار  نر 

 نوان  كند؛ ی  های موهود را یرطر  می يتمحدودیعضی ا  

هرای مختلرف اترت     مرد  م ا  قادر ی  یررا ش و مقايسر    

(Thuiller et al., 2009همچنی  صحت پیا .)     یینری را یر
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ها را یا قایلیت ا تمراد   حداك ر رتاند  و پراكنا آيند  گون 

(. البت  اي  روش Thuiller, 2003كند ) یینی می یايتری پیا

هرای اترتفاد      مانی ییشتري   ملکرد را دارد ك  همة مرد  

قبولی یر وردار یا ند تا دقت   د ب ا  صحت و دقت قایل

هرای ديگرر نشرود     كم يك مد  یا د كاها  ملکرد مد 

(Araújo & New, 2007  ینایراي .)مد  ك  ا  صرحت و   5

دقت یايتری یر وردار یودنرد و تجران  ییشرتری یرا هرم      

ها  امل  ها انتخاب  دند. اي  روش دا تند ا  یی  كل مد 

يرر  و تحلیررل ب تجز11(GLMمررد   ،رری تعمرریم يافترر  ) 

مصررنو ی   صرربی ب  رربکة12(CTAینرردی در ترری ) طبقرر 

(ANN)13( ب هنگل تصادفیRF)14  و روش افزايشی تعمیم

یود  ك  در داردوب روش اهما ی و یرا   15(GBMيافت  )

اترتفاد   ردند    R افرزار  در نرر   Biomodاتتفاد  ا  یسرتة  

همچنی  ت  متغیر فیزيروگرافی ) ری ب ههرت و ارتفراع(ب     

تحرت   يسرت اقلیمری حاصرل ا  دمرا و یرارش       یرهایمتغ

و مرد    (5/4RCP ترناريو اقلیمری   رايط اقلیمی هديرد ) 

یرررای تعیرری  گسررتر    HadGEM2-CC مررومی  گررردش

هغرافیايی یلوط ايرانی در حا  حاضر و تعیی  آثرار تغییرر   

 اتتفاد   د. 2050اقلیم یر پراكنا آن در 

 

 ها . مواد و روش2

 مورد مطالعه . معرفی گونه و منطقة1. 2

های  اگررس   كو  های  اگرس یخا وتیعی ا  ر ت  هنگل

 ررقی ايرران    غریی ی  هنروب   ود ك  ا   ما  را  امل می

هرای   هرای  اگررس هرزو هنگرل     ياید. هنگرل  گسترش می

میلیرون   6یندی  د  و یا مساحتی یالغ یرر    شك طبق  نیم 

های ايران را ی   ود ا تصاص داد   درصد هنگل 44هکتار 

. یارنرردگی ترراينة (Sagheb-Talebi et al., 2014)اتررت 

متر اتت و متوتط یارندگی  میلی 1000و  350 اگرس یی  

كشور ها يك تو  ا  یارندگی  متر دارد. اي  هنگل میلی 550

هرای   درصرد ا  رود انر    40كنند و تردشرمة   را دريافت می

 (.1382ای و ایراهیمی رتتاقیب  كشور هستند )هزير 

( متعلق ی  .Quercus brantii Lindlلوط ايرانی )گونة ی

اتت. اي  گون ب یرومی منراطق معتدلر      Fagaceae انواد  

آتیاتت و در غرب آتیا در ايرانب  راقب تروري  و تركیر    

تا  8پراكنا دارد. گونة یلوط ايرانی در تی كوتا  ی  ارتفاع 

هايی  ب  موما  یر روی  اک(Browicz, 1982)متر اتت  10

منشا آهکی و قلیايی فاقرد آیشرويی اترتقرار يافتر  و در      یا

های یلوط غرب ايران مقاومت ییشتری  مقايس  یا تاير گون 

ای و  در مقایررل تغییرررا   رراک و رطویررت دارد )هزيررر   

فردی  ی  (. اي  گون ب توانايی منحصر1382ایراهیمی رتتاقیب 

های ديگر و تشکیل تود   رالص یلروط    یرای غلب  یر گون 

ای كمری دارد. هرن  یلروط در     دارد و در نتیج  تنوع گون 

هرای یرومی ايرانری در معرر       مقیاس وتیع يکی ا  گون 

اير   . (Sagheb-Talebi et al., 2014) ،ر انقررا  اترت   

م،الع  در محدود   اگرس مركزی و در اتتان دهارمحرا   

  .میلیون هکتار انجا   د 6/1و یختیاری یا مساحتی حدود 

 

 روش تحقیق. 2. 2

ایتدا یا یا ديد ا  من،قة م،الع   د  مناطقی ك  در آن گونرة  

یلوط ايرانی غالر  اترت مشرخص  رد. ترس  یردا رت       

یرا   (نق،ر   170) مختصا  هغرافیايی نقاط وقوع اي  گونر  

در ثبرت   (.1) رکل   اس صرور  گرفرت   پی اتتفاد  ا  هی

 نوان وقروع در نظرر    نقاط وقوع گون ب تعی  د مناطقی ی 

رفت   وند ك   الو  یر غالبیت گون  حداقل يك لکر  یر    گ

مساحت يك كیلومتر مریع را تحرت پو را قررار دهنردب     

حرداقل يرك   یرداری  د  ا  يکرديگر   همچنی  نقاط نمون 

 كیلومتر فاصل  دا تند.

هررای گررردش  مررومی ایزارهررای قایررل ا تمرراد و  مررد 

برود  قدرتمندی یرای افزايا درک  وامل مؤثر یر اقلیم و یه

 ,Pottaیینی الگوهرای اقلیمری آينرد  هسرتند )     توانايی پیا

اتتفاد   د  HadGEM2-CC (. در اي  م،الع  ا  مد 2004

یینی آن در نیمکر   مالی تأيید  د  اترت   ك  صحت پیا

(Sutton et al., 2014) .RCP’s
ترناريوهای تغییرر اقلریم     16

ی منظور اتتفاد  در ورودی مد  گردش  مروم  هستند ك  ی 

های مختلف  اند و نشان دهند  روند غلظت هو تدوي   د 

یخررار آبب اكسرریدكری ب  ای  ررامل دی گا هررای گلخانرر  
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اكسیدهای ا  ب متران و ا ن هسرتند كر  اير  رونردها در      

انرد   پذيرفتر   رد    2014گزارش ار يرایی پرنجم در ترا     

(Pachauri et al., 2014  اي  تناريوها هايگزي  گرزارش .)

 دند ك  در تا   17(SRESای ) گا های گلخان ويژ  انتشار 

انتشرار   18(IPCCالدو  تغییر اقلیم ) توتط هیئت یی  2000

كر  در اير  م،العر  اترتفاد   ردب       RCP 5/4يافت. یر طبق 

هرای   یینی  د  ك  افزايا گرمايا ههرانی یری  ترا     پیا

گراد  دره  تانتی 4/1و میانگی   2تا  9/0ی   2065تا  2046

 .(Alexander et al., 2013)یرتد 

در اي  م،الع ب ما دو دور   مانی پاي  )حا  حاضرر( و  

( را در نظرر گررفتیم.   2050يك دور   مرانی آينرد  )ترا     

متغیرهای محی،ی اتتفاد   د   رامل نقشرة مرد  رقرومی     

من،قة م،الع   د  یرا   ( و دما و یارش ماهیان DEMارتفاع )

یر  صرور  ريرز     ثانی  یودنرد كر    30 یريپذ قدر  تفکیك

Worldclimمقیاس  د  ا  پايگا  اطال اتی 
گرفت   دند.  19

هرای دمرا و یارنردگی     هاب تس  یرا اترتفاد  ا  داد    اي  داد 

ايسررتگا (ب توتررط  50هررای هوا ناترری اتررتان )  ايسررتگا 

 متغیرر  يسرت   19های دما و یارندگی اصال   دند و  داد 

 (.1)هدو  تولید  د  DIVA-GISافزار  در نر  20اقلیمی


بلوطایرانیة.موقعیتاستانچهارمحالوبختیاریدرکشورایرانونقاطحضورگون1شکل



توصیفاقلیمیمتغیرهایزیستاقلیمی.1 جدول

 نمایه متغیر توصیف اقلیمی نمایه متغیر توصیف اقلیمی

 BIO1 میانگین دما، سالیانه BIO11 میانگین دما، سردترین فصل سال

 BIO2 میانگین دامنة دما، ررزانه BIO12 بارندگی ساالنه مجموع

 x100 BIO3( BIO2/BIO7)دمایی  هاخص هم BIO13 ترین ماه مجموع بارندگی پربارش

 BIO4 تغییرات فصلی دما  BIO14 ترین ماه بارش مجموع بارندگی کم

 BIO5 ترین ماه حداکثر دما، گرم BIO15 تغییرات فصلی بارندگی )ضریب تغییرات(

 BIO6 حداقل دما، سردترین ماه سال BIO16 ترین فصل سال مجموع بارندگی پربارش

 BIO7 (BIO5-BIO6)دامنة ساالنه دما  BIO17 ترین فصل سال بارش مجموع بارندگی کم

 BIO8 ترین فصل سال میانگین دما، پربارش BIO18 ترین فصل سال مجموع بارندگی گرم

 BIO9 ترین فصل سال میانگین دما، خشک BIO19 سالمجموع بارندگی سردترین فصل 

  

 BIO10 ترین فصل سال میانگین دما، گرم
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ا  نقشة مد  رقومی ارتفاع در محیط تامانة اطال را   

های درصد  ی  و ههت  ری  تولیرد و    هغرافیايیب نقش 

 نوان متغیرهای فیزيوگرافی اتتفاد   د. متغیر ههتب یرا   ی 

نوتری در محریط ترامان  اطال را      اتتفاد  ا  تبرديل كسی 

یر    Raster Calculatorو ایرزار   ArcGIS 10.3هغرافیرايی  

هرای محی،ری ا     يك متغیر كمی پیوتت  تبديل  د. كل يي 

ترا ی   نظر محدود ب تعداد پیکسل و تیستم تصوير يکسان

هراب   منظرور انتخراب متغیرهرای ورودی یر  مرد        دند. یر  

ترط آ مرون آمراری    نخست وهود همبستگی یری  آنهرا تو  

درصرد   80یررتی  د و متغیرهرايی یرا یریا ا      21پیرتون

همبستگیب تعیی   رد  و متغیرهرايی كر  دارای اطال را      

(. پر  ا   Rana et al., 2017مشایهی یودند حذ   ردند ) 

حررذ  متغیرهررای دارای همبسررتگی یرراي و غیرضررروریب  

 تري  فصل تا ب دامنة تاين  های میانگی  دمای  شك يي 

دمرايیب تغییررا      ا ص همدماب مجموع یارندگی تالیان ب 

درصرد  ترري  فصرلب    میانگی  یارنردگی  شرك   فصلی دماب

 ها انتخاب  دند.   نوان ورودی مد   ی  و ههت  ی  ی 

ای اترتفاد   رد  در م،العر ب     های پرراكنا گونر    مد 

ینردی    امل مد   ،ی تعمیم يافت ب تجزي  و تحلیرل طبقر   

مصرنو یب هنگرل تصرادفی و روش     صبی  در تیب  بکة

 هرای همبسرتگی اترت و    افزايشی تعمیم يافت  ا  نوع مد 

گون  و  وامرل محی،ری اترتفاد      منظور تعیی  رای،ة وقوع ی 

طور  مد   هاب متغیر پاتخ يا وایست  ی   وند. در اي  مد  می

گون  و متغیر پیشگو يا مستقلب پارامترهرای   حضور و غیاب

وایرط یری  متغیرهرا یر  صرور  توایرع       محی،ی هستند و ر

 ود. یا توه  یر  فرر  م،العر ب     یمرياضی )آماری( ارائ  

رای،  یی  گون  و  وامل اقلیمی ثایت اتت.  مانی ك  تغییر 

اقلیم ی   لت تناريوی  اصی یا ردب اير  روایرط آمراری     

 نروان يرك فرر ب یررای      ثایت در نظر گرفتر   رد  و یر    

یینری  ررايط    هرا )پریا   گون  اتتخراج تغییرا  در پراكنا

روند.  مانی ك  اي  روایط آماری یا ترامان    كار می آيند ( ی 

هرا را   اطال ا  هغرافیايی تركی   ودب پراكنا آيند  گون 

 & Tarkesh)تروان تبرديل یر  نقشر  كررد       ی  اي   یو  می

Jetschke, 2016).  های اتتفاد   د  در م،الع  در  ير  مد

 اند.  توصیف  د 

ترا ی قرانون    مصرنو ی يرك روش مرد      صبی بکة 

ای  ب ك  ی  طرور فزاينرد   (Hastie et al., 2008)محور اتت 

تررا ی اقلیمرری رويشررگا  اتررتفاد   ررد  اتررت    در مررد 

(Heikkinen et al., 2006)    يك  بک ب محتروی تر  نروع .

يي  مختلف اترتب يير  ورودی )كر  متغیرهرای محی،ری      

های میرانی( و يير     يي ) انهای پنه ورودی آن هستند( يي 

های  صبی مستقل تشکیل  د ب   روهی. هر يي  ا  تلو 

هرای   هريك ا  آنها ی  صور  مسرتقل ا   روهری نرورون   

 نروان ورودی توایرع  ،ری     كننرد و یر    يي  قبلی  مل می

. تجزي  و تحلیل (Marmion et al., 2009)دندگان  هستند 

های رگرتیون  شیندی در تی يك روش هايگزي  رو طبق 

اتررت كرر  در اغلرر  م،العررا  هغرافیررای  يسررتی و      

. تجزير   (Franklin, 2002) يستی اتتفاد   د  اتت  محیط

هرای   ها را تا آ ر ی  یخرا  یندی در تی داد  و تحلیل طبق 

 ,.Breiman et al)كنرد  ترر تقسریم مری    تر و همگر   كودك

. روش افزايشرری تعمرریم يافترر  ا یرررا  یرر  اكولرروژی (1984

ها یسریار كارآمرد و ناپرارامتری     رفی  د. در یرا ش داد مع

های پیشرفت  مختلف آماری را یرا   اتت و نقاط قو  روش

. مد   ،ی تعمریم  (Ridgeway, 1999)كند   هم تركی  می

( ارائ   رد.  1972) Bakerو  Nelderيافت  اولی  یار توتط 

تا ی اتت ك  در واقع  های آماری یرای مد  يکی ا  روش

های رياضی  ،ری محسروب    يافت  ا  مد  مونة تعمیميك ن

هرا   . اير  مرد   (McCullough & Nelder, 1989) رود   می

ترند.  های آماری و روایط غیر ،ی منات  یرای انواع تو يع

ترا ی  ،ری و تجزير  و تحلیرل       الو  یر آن یررای مرد   

واريان  هم مناتبند. در مد   ،ی تعمیم يافت  ا  معادي  

وش رگرتیون گا  ی  گرا  و همچنری  مقردار    دره  دو ب ر

یرای محاتبة یهتري  مرد  اترتفاد   رد     22 ا ص آكاياک

(Thuiller, 2003)     روش هنگررل تصررادفی متعلررق یرر .

هررای يررادگیری ما رری  اتررت. همچنرری  يررك روش  روش

یندیب رگرتیون و  ملیرا    ای یرای طبق  يادگیری مجمو  
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یرری در  مران   گ ك  یا ايجراد در تران تصرمیم    ديگر اتت؛

ینردی یراتراس حرداك ر     مشخص و انتخاب طبق  در طبقر  

فراوانی آن طبقر  و يرا در رگرتریون یرر اتراس میرانگی        

 .(Hastie et al., 2008)كند  یینی  مل می پیا

هاب در داردوب روش اهما ی و یا اترتفاد    تما  مد 

منظررور تعیرری  گسررتر   یرر R  در یرنامرر  Biomodا  یسررت  

یینری     حاضرر گونرة یلروط ايرانری و پریا     هغرافیايی حرا 

تحرت ترناريو   پراكنا آيند  آن در  رايط اقلیمی هديرد ) 

 HadGEM2-CC( و مد  گرردش  مرومی  5/4RCP اقلیمی

ا  آمرار   يرر تر،د     هرا  منظور ار يایی مرد   ی  اهرا  دند.

AUCيررا  ررا ص  ROCمنحنرری 
اتررتفاد   ررد. در ايرر   23

 20هرا و   لید مرد  نقاط حضور یرای تو درصد ا  80م،الع  

ها ی  صور  تصادفی  منظور ار يایی  ملکرد مد  درصد ی 

انتخاب و اتتفاد   دند. یرای افزايا دقت و كرارايی هرر   

یار  10تا ی یا   د ب هر روش مد  های اتتفاد  يك ا  مد 

هرا   تکرار اهرا  د و در هر یار تکرار تقسریم تصرادفی داد   

اير  د  یرار تکررار     ینردی  انجا   د و مد  نهايی ا  همرع 

 حاصل  د. 

 

 نتایج. 3

ب مرد  هنگرل   AUCب یر مبنای  را ص  2یراتاس هدو  

هرا دا رت و    یینی را در یی  هم  مرد   تصادفی یهتري  پیا

يافت ب  بکة  صربی   ترتی  مد  افزايشی تعمیم پ  ا  آن ی 

ینردی   مصنو یب  ،ی تعمیم يافت  و تجزي  و تحلیل طبقر  

نشران   9/0ترا   7/0یری    AUCادير در تی قرار دا تند. مقر 

 9/0یرايتر ا    AUCیینی  وب مرد  و مقرادير    دهند  پیا

(. Swets, 1988یینری  رالی مرد  اترت )     نشان دهند  پیا

یندی در تی  ب تجزي  و تحلیل طبق AUCیراتاس  ا ص 

هرا دارای  مکررد  رالی     دارای  مکرد  وب و یقیرة مرد   

 هستند. 

يك ا  متغیرهای وارد همچنی  تهم نسبی )اهمیت( هر 

یینی مناطق منات  یرای حضور گونر     د  ی  مد  در پیا

نشان داد  اتت. یراتاس نتاي  حاصل )هدو   3در هدو  

ترري    ترتی ب یارندگی تاين ب میانگی  دمرای  شرك   ( ی 3

فصل تا ب دامنة تاينة دماب تغییررا  فصرلی دمراب درصرد     

هرت  ری  و   تري  فصلب ه  ی ب میانگی  یارندگی  شك

ییشتري  ترهم را در تعیری  م،لوییرت رويشرگا       دمايی هم

گون  یلوط ايرانی دا تند. ترتی  اهمیرت متغیرهرا در تمرا     

 لرت اترت كر      اير   ها يکسان نبرود. اير  موضروع یر      آن

هررای همبسررتگی هسررتند و   ررد ب مررد  هررای یررترری مررد 

هرا   وات،ة نوع الگروريتمب درهرة اهمیرت متغیرهرا در آن     ی 

اترت متفراو  یا رد. میرانگی  یارنردگی تراين  و       ممک  

 70تري  فصل یا همرديگر در حردود    میانگی  دمای  شك

كردنرد و ییشرتري     درصد تغییرا  پراكنا گون  را توهیر   

تهم را در تعیی  م،لوییت رويشگا  دا تند. یرا اترتفاد  ا    

هر مد ب يك نقشة تناتر  رويشرگا  یررای حرا  حاضرر      

نات  یررای وقروع گونر  )تناتر      حاصل  د ك  نواحی م

هرا   دهرد. در نقشر    رويشگا ( را توتط آن مرد  نشران مری   

های تبز تیرر  مریروط یر  احتمرا  حضرور ییشرتر و        یخا

های  رد مریروط یر  احتمرا  حضرور كمترر هسرتند        یخا

 (.2) کل 



هایاستفادهشده،مدلAUC.2جدول

 مد 
  صبی  بکة

 مصنو ی

 یندی تجزي  و تحلیل طبق 

  تیدر
 يافت  افزايشی تعمیم

  ،ی

 يافت  تعمیم
 هنگل تصادفی

 AUC 93/0 85/0 97/0 92/0 98/0 مقدار
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.سهمنسبیهریکازمتغیرهایاستفادهشدهدرمدل،برایمطالعةپراکنشجغرافیاییبلوطایرانی3جدول

 متغیر محی،ی
 صبی   بک 

 مصنو ی

تجزي  و تحلیل 

 یندی در تی طبق 

افزايشی 

 يافت  میمتع

 ،ی 

 يافت  تعمیم

هنگل 

 تصادفی

میانگی  تهم نسبی 

 )%( ها مد در 

 7/49 50 5/25 9/61 77 1/34 یارندگی تالیان 

میرررررانگی  دمرررررای 

 تري  فصل  شك
3/43 22 2/28 8/23 21 7/27 

 5/7 11 3/23 51/1 0 76/1 دامنة تاينة دما

 6/5 7 3 68/4 0 47/13 درصد  ی 

 2/5 4 3/19 65/1 0 97/0 تغییرا  فصلی دما

میرررانگی  یارنررردگی  

 تري  فصل  شك
1/5 0 0 3/4 2 3/2 

 23/1 41/2 1 51/1 0 23/1 ههت  ی 

 4/0 2 0 0 0 0 دمايی هم

 

های مختلرف متفراو  یودنرد     های حاصل ا  مد  نقش 

ولی همسو انی یسیاری یا هم دا تند. یا اترتفاد  ا  اهمراع   

ای ا  مناطق منات  یرای  نقش هاب  نتاي  حاصل ا  تما  مد 

آماد   د. احتما  وقوع گونرة   پراكنا گون  در حا  حاضر

هرای لردگرانب    یلوط ايرانری در حرا  حاضرر در  هرترتان    

ب الررف(. 3كوهرنررگب ارد  و كیررار ییشررتر اتررت ) ررکل  

یینی پراكنا یلوط  همچنی  یا م،العة تغییر اقلیمب نقشة پیا

 تحت ترناريو اقلیمری   آنبايرانی یر مبنای نیا های محی،ی 

5/4RCP   مرومی   گرردش و مد HadGEM2-CC   یررای

تولید  د. یا افزايا دما در اثر تغییر اقلریمب وترعت    2050

هرای   هرايی ا   هرترتان   رويشگا  یلروط ايرانری در یخرا   

ب 3لردگانب ارد  و كوهرنگ كاها  واهرد يافرت ) رکل    

ا  در مناطق محردودی   2050 ود ك  در  یینی می ب(. پیا

هرای ارد ب فارترانب كیرارب كوهرنرگ و لردگرانب        هرتتان

 اهد یرو  مناطق مستعد وقوع گون   واهیم یود كر  اير    

 مناطق ا  نظر اقلیمی یرای گون  منات   واهند  د.

یینری هایجرايی دامنرة گونر  در      پریا  نقشر  یرای تهیة 

ب نخست يك ت،د یحرانی اتتفاد   د. اير  تر،دب   2050

كررد.   حرداك ر مری   AUC یرار معتراس  ا صحت مد  را یرر 

هررا یرر  دو طبقررة مناترر  و نامناترر    یراترراس آنب نقشرر 

های حا  حاضرر و آينرد  دو    یندی  دند. تس  نقش  طبق 

(. تغییرا  پراكنا هغرافیرايی  4ی  دو مقايس   دند ) کل 

در  5/4RCPتحررت تررناريو  2050گونررة یلرروط ايرانرری در 

( نشران داد  4و  مقايس  یا  رايط محی،ی حا  حاضر )هد

 2050درصرد در   68/35وتعت رويشگا  یلوط ايرانری   ك 

ياید و در یر ی مناطق نیرز  راهد یررو  منراطق      كاها می

درصرد( كر  اير      4/61مستعد وقوع گونر   رواهیم یرود )   

 مناطق ا  نظر اقلیمی یرای گون  منات   واهند  د.
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الف.مدلشبکة هایمختلفضربلوطایرانیدراستانچهارمحالوبختیاریتوسطمدلپراکنشجغرافیاییحالحا های.نقشه2شکل

بندیدرختیمدلجنگلتصادفیه.مدلتجزیهوتحلیلطبقه ،د.افتهیمیتعم،ج.خطیافتهیمیتعمعصبیمصنوعی،ب.مدلافزایشی
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بر2050ب.حاضرهایمختلفدرشرایطحالازاجماعمدل.الف.نقشةمطلوبیتنسبیشرایطمحیطیبلوطایرانیحاصل3شکل 

HadGEM2-CCعمومیگردشومدل5/4RCPاقلیمیاساسسناریو

 

درمقایسهباشرایطمحیطیحالحاضر5/4RCPوسناریو2050.تغییراتمساحترویشگاهگونةبلوطایرانیدر4جدول

مساحت 

 حضور پايدار

 )هکتار(

مساحت 

 ارغیاب پايد

 )هکتار(

مساحت رويشگا  

  د  )هکتار( نامنات 

مساحت رويشگا  منات  

اقلیمی ههت وقوع گون  

 )هکتار(

مساحت رويشگا  منات  

اقلیمی ههت وقوع گون  

 )درصد(

مساحت رويشگا  

  د  نامنات 

 )درصد(

269809 956632 149646 257611 4/61 68/35 

 


برایگونةبلوطایرانیدرشرایطآبوهواییحالحاضردرمقایسه.تغییراتمحدودةجغرافیاییمناسب4شکل

HadGEM2-CCعمومیگردشومدل5/4RCPاقلیمیبراساسسناریو2050با
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 گیری بحث و نتیجه. 4

نشران داد كر     AUCها یا اتتفاد  ا   را ص   ار يایی مد 

ها ا  صحت و دقت قایل قبولی یر وردار هسرتند. یرر    مد 

ینردی در تری    ب تجزي  و تحلیل طبق AUC ص اتاس  ا

هرا دارای  ملکررد  رالی     دارای  ملکرد  وب و یقیة مد 

 د ب مد  هنگل تصرادفیب   های یررتی هستند. در یی  مد 

یینی پرراكنا گونر  تعیری      ا تمادتري  مد  یرای پیا قایل

منظور یررتی يك  ی پراكناب حتی ی نیی ایپهای   د. نقش 

اتت ا  مدلی ی  مد  ديگر متفاو  یا ند. گون  نیزب ممک  

یینری هرر مرد ب یسرتگی یر  توایرع رياضری         ا آنجاك  پیا

ای نتراي  متنرو ی    هرای پرراكنا گونر     متفاوتی داردب مد 

یینی  رود را یرا     واهند دا ت. مد  هنگل تصادفیب پیا

هرا   ايجاد هزاران در ت و درمجموع یا يك میرانگی  ا  آن 

(. Breiman, 2001; Elith et al., 2008دهرد )  انجرا  مری  

یینی  تا ی پیا هنگل تصادفی يك روش كارآمد یرای مد 

(. یراتراس  Cheng et al., 2012) هاترت  پرراكنا گونر    

توانرد    د ب تنها مرد  هنگرل تصرادفی مری     م،العا  انجا 

هرای دنردي  روش     ملکردی یرایر یرا میرانگی   روهری   

ینایراي  (. Grenouillet et al., 2011) تا ی دا ت  یا د مد 

 نروان مردلی    در اي  م،الع  نیز مرد  هنگرل تصرادفی یر     

 كارآمد و روش اهما یب رو ی م،لوب  نا ت   دند.

ترري    میانگی  یارندگی تاين  و میانگی  دمرای  شرك  

ترري  متغیرهرای  يسرت اقلیمری یودنرد كر  در        فصل مهم

درصرد   70تا ی اتتفاد   دند یا همرديگر در حردود    مد 

كردند و ییشرتري  ترهم را    ییرا  پراكنا گون  را توهی  تغ

ترتی  در تعیی  م،لوییت رويشگا  گون  دا تند. ارتباطی  ی 

یینی انتخاب  د  )میانگی  یارنردگی   ك  یی  متغیرهای پیا

ترري  فصرل( و حضرور و     تاين  و میانگی  دمرای  شرك  

های تجریی یود  و  غیاب گون  یرقرار  دب یراتاس مشاهد 

 نوان  لت تفسیر كررد. یرا اير      توان اي  متغیرها را ی  نمی

( 1394وهررودب م،العرراتی ماننررد رادمهررر و همکرراران )    

همبستگی یی  مجموع یارندگی و میانگی  دمای ماهانر  در  

تا  را یا منحنری گاهشناتری اترتاندارد در تران      30طو  

یلوط ايرانی یررتی كردند و نشان دادند ك  یی  یارندگی و 

هرا رای،ر     يا  عا ی در تان یلوط ايرانی در تما  مرا  رو

ی  طور كلی در اي  م،العر  افرزايا    مستقیمی یرقرار اتت.

دما یا د كاها ر د گونة یلوط ايرانی  د و افزايا دمرا  

در  هريور تا  قبل یر رويا  رعا ی در تران یلروط در    

تا  هاری تأثیر منفی و یسیار قروی را ا   رود نشران داد.    

(  لت اي  امر را دمای یاي 2007و همکاران ) Du  همچنی

دانند ك  موه  مصر  یریا ا    در انتهای فصل رويا می

 ود و كاها ذ یر  مواد مرورد نیرا     غذايی می اندا   مواد

رويا تا  یعد را ی  همرا   واهد دا ت. اي  نتیجر ب یر    

طور مشای  در تحقیقا  یسریاری ا  محققری  ا  هملر  در    

 van derو در آلمان  (1388و همکاران ) ورطهماتیپايرانب 

Maaten (2012      گزارش  د  اترت. همچنری  هرر ترال )

های یسیار گر  مواه   یا تایستان یختیاری و اتتان دهارمحا 

نظیرر متوقرف كرردن ر رد      ك  افزايا دما آثراری   ود می

یا اير    .گیاهان و افزايا تبخیر و تعرق گیا  را در پی دارد

كمبود آب در تان در پاتخ ی  دمای یاي اتفراق   ك توضید 

افتدب ینایراي  رو های گر  یدون یارشب همرا  یا تبخیرر   می

و تعرق  يادی اتت. دمای یاي همرا  یا كمبرود آب یا رد   

هراب   های  شکی در در تب یست   ردن رو نر    ايجاد تنا

كاها ذ یر  آب و هرذب كرری  و نهايترا  كراها ر رد      

دون گیرا  نادرار یر      (. ینایراي Shi et al., 2012 ود ) می

یا توه   می  نبودن آبأدر صور  ت بمصر  آب  ياد یود 

ی  قررار گررفت  در وضرعیت  شکسرالی و كمبرود آب در      

  ود.  میمنایع  ير مینی ددار  شکیدگی 

  پديرد داری یری    های حاصل ا  پاياب ارتباط معنا داد 

 ماننرد  و حشراتی های گیاهی آفتفراوانی  وگر   دن هوا 

یررر روی صررنویرب كرراج اروپررايی و   رروار درروبتوتررك 

 ,Rannow & Neubertیلروط گرزارش كردنرد )    همچنری  

(.  شکسالی در نتیجة تغییر اقلیم تب  ضعیف  دن 2014

 ود. ضعف  ها می در تان ا  نظر فیزيولوژيکی و نایودی آن

 ودب  ها ی  توی آن می در ت تب  هجو  آفا  و ییماری

هرای  راكی و آیری     ی  در ت ضعیف در یرایر تناهمچن
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مقاومت كمتری داردب ینایراي  اكوتیستم هنگرل یر   ،رر    

گرر   ردن هروا یا رد  رد  ترا         پديدافتد. در نتیج ب  می

  روار  دروب توترك   هرا  آنتري   های گیاهی ك  مهم آفت

 . اگرس افزايا يایدیلوط در تان   اتتب در محدود

 2050گونة یلوط ايرانی در تغییرا  پراكنا هغرافیايی 

در مقايس  یا  رايط محی،ری حرا     5/4RCPتحت تناريو 

 68/35وتعت رويشرگا  یلروط ايرانری     ك حاضر نشان داد 

يایرد و در یر ری منراطق نیرز      كاها مری  2050درصد در 

 4/61 اهد یرو  مناطق مستعد وقوع گونر   رواهیم یرود )   

  مناتر   درصد( ك  اي  مناطق ا  نظر اقلیمری یررای گونر   

یا افرزايا دمرا در اثرر تغییرر اقلریمب وترعت         واهند  د.

هرای   هرايی ا   هرترتان   رويشگا  یلروط ايرانری در یخرا   

لردگانب ارد  و كوهرنگ كاها  واهد يافت و یر  ترمت   

تر و درنتیج  دارای دمرای كمترری یا رند     مناطقی ك  مرتفع

در مناطق  2050 ود ك  در  یینی می هایجا  واهد  د. پیا

های ارد ب فارتانب كیار و كوهرنرگ   محدودی ا   هرتتان

و لردگانب  اهد یرو  مناطق مستعد وقوع گون   واهیم یود 

ك  اي  مناطق ا نظر اقلیمی یرای گون  منات   واهند  د. 

منظرور كشرت و احیرا گونر  مسرتلز        معرفی اي  مناطق یر  

یررترری  وامررل ديگررری ماننررد  رراکب كرراریری اراضرری و 

رای پراكنا یذر گون  اتت كر  در اير  م،العر     دتترتی ی

انررد. محققرران گسررترش گیاهرران یرر  تررمت  یررترری نشررد 

ها  ای ا  هایجايی گون  های ا یر را نمون  ارتفا ا  در دور 

 .(Walther et al., 2002تحت تأثیر تغییر اقلیم ذكر كردند )

Thuiller (2007نیز يکی ا  مهم )    تري  آثار تغییرر اقلریم را

های گیاهی دانسرت. وی   جايی محدود  هغرافیايی گون های

هرای نیمکرر     ییان كرد ك  افزايا دما یا د حركرت گونر   

 مالی ی  تمت ارتفا را   واهرد  رد. البتر  ا نظرر وی      

های مختلرف يکسران نیسرت و هرر      تغییرا  در اكوتیستم

طور  های منات  یررتی  ود. همان اكوتیستم یايد یا روش

روند ممک  اتت  ت ق،  يا ارتفا ا  میها ی  تم ك  گون 

ناپديد  وند و يا ی  پناهگاهی دور ا  یقی  محردود  روندب   

های ديگر ممک  اتت دامن  پراكنا  رود   ك  گون  درحالی

هايی   ناتان در  مینة نایودی گون  را گسترش دهند.  يست

ها ی  رويشگا  منات  محدود  ودب اظهرار   ك  دتترتی آن

(. یا توه  یر   Potter & Hargrove, 2013) اند نگرانی كرد 

رتد كر  در مرورد گونرة یلروط      تا ی ی  نظر می نتاي  مد 

ايرانیب هایجايی ی  تمت ارتفا ا  نسبت ی  انقرا  گون  

  یا تر ت كمتری ر   واهد داد.

یخشی ا  میدان اكولوژيك واقعی گونة یلوط ايرانیب در 

اهد گرفرت  تحت پو ا قرار نخو 5/4RCPتناريو  2050

و ا   رايط یهینر  گونر  دور  واهرد  رد. اير  تغییررا        

 د  در پراكنا یلوط ايرانری در پاترخ یر  تغییرر      یینی پیا

هرای من،برق یرا     كند تا اترتراتژی  اقلیمب مديران را وادار می

هررايی كرر   حفاظررت ايرر  منرراطق را اهرررا كننررد. رويشررگا 

یلروط  های در معر   ،ر مانند   د  دارای گون  یینی پیا

اندا یب كف یرر   ايرانی هستند و یايد ا  تغییر كاریریب دتت

اقلیم یر  كردن و تخري  ییشتر حفظ  وند. آثار منفی تغییر

ها نیست؛ یلک  در پری   های  اگرس تنها  امل هنگل هنگل

ويژ  در ة آبب تولیرد   كاها  دما  اكوتیستم هنگل ی 

نفرر   میلیرون  8/9 اک و محافظت ا  تنوع  يستیب  ندگی 

میلیررون نفررر در منرراطق  5/1ترراك  در من،قررة  اگرررس و 

ا  هنگل یرای غذاب ترو ت و درآمرد اترتفاد       هنگلی ك

كنند نیرز تحرت ترأثیر قررار  واهرد گرفرت. یر   لرت          می

انردا    های مختلف يك دشرم  پیوتتگی ذاتی یی  اكوتیستم

ای حفاظت  رود ترا  ردما      ضروری اتت ك  تنوع گون 

اری حفرظ  روند. پیشررفت در درک    صور  پايد یشری ی 

ای در مقایل  یا تغییر اقلیم و اصرال    های پراكنا گون  مد 

هرای   تواند منجر ی  توتع  اتتراتژی ها می پايگا  مکانی داد 

حفاظتی  ود ك  یرای اكوتیستم و هم گونر  مفیرد اترت.    

آن در ت،د محلی و ههانی  واهان حفرظ تنروع     الو  یر

سررتند و ايرر  من،قرر  ا نظررر   يسررتی  اگرررس مركررزی ه 

 .(Hunnam, 2011اكولوژيکی و تنوع  يستی مهرم اترت )  

هرای   ینایراي  نیا مند تالش مضا فی یرای حفاظت ا  گون 

 مختلف ا همل  یلوط ايرانی در یرایر تغییر اقلیم هستیم.
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