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 یرن انسبت به  نیریقرار دارند  جوامع آب ش یماقل ییرتغ یامدهایپ یرتحت تاث ینموجود در کره زم هاییستماکوس یتمام

 ژی،یردرولو ه هرای )ماننرد اسرتر    یمتعردد  یانسان یاسترسها عرضدرم یرینش یچون آبها یرترند،پذ یبآس ییراتتغ

 یسرتگاهی ز ییررات تغ یتوضرع  ایرن  برا  مقابلره  جهت هااز گونه یلیآب ( قرار داشته و خ یفیتو ک یوستگیپ ی،مورفولوژ

 تمیالگرور  نهتوسط  یماقل ییرتغ یرتحت تأث یرانا یاریخاو یانمطالعه، پراکنش ماه این در اندکرده محدود را شانپراکنش

و در دو  ینانهو بدب ینانهبخوش یمیاقل یوهای( در سنارGLM,GAM,GBM,RF,CTA,FDA,MARS,ANN,SREمختلف )

ر محردوده  درصد کاهش د 93تا  57 ینمطالعه نشان داد که ب ینا یجشد  نتا یساز(، مدل2080و  2050) یزمان یا مق

 نشد   بینییشخانواده پ ینا یانماه ینپراکنش ا یبرا یدیجد قوهمنطقه بال یچخانواده رخ خواهد داد و ه ینپراکنش ا
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 مقدمه

ت زنده موجودا  Sala et al., 2000) ) های کل دنیا تأثیر خواهد گذاشتدارد که تغییر اقلیم بر گونه امروزه شواهد زیادی وجود

 نظر صرف واقع در ه( کساختاری و کارکردی اکولوژیکی، های پاسخدهند )اعم از میهای مختلفی نسبت به تغییر اقلیم نشان پاسخ

 ترکیب و ساختار در القوهب تغییرات سبب و شده هاگونه جابجایی به منجر اقلیم تغییر به نسبت هاگونه پاسخ، هرگونه واکنش نوع از

 خواهیمنیز  اهگونه انقراض شاهد حالت ترینبحرانی در که است حالی در این( Buisson and Grenouillet, 2009) شودمی جوامع

  ( Hughes, 2000; Parmesan and Yohe, 2003) بود

 شیل
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ر ریسک انقراض دی ماهیان هستند که هاخانوادهین ترارزش باترین و یمیقدیکی از ( Acipenseridae) یاریخاو انیماهخانواده 

های این ماهیان در یتجمع  اندگرفته، جای (IUCN) عتیطب از حفاظت المللیینب هیاتحادقرار داشته و در صدر لیست سرخ 

مر انابع، این مسیاری از بیم  به اذعان ابوده هاآنارد حتی شاهد انقراض و در بعضی مو اندکردهسراسر دنیا کاهش شدیدی را تجربه 

 تا سرد هایآب در این خانواده ( Birstein et al. 1997ی برداشت بیش از حد، فقدان زیستگاه، سدسازی و آلودگی آب است )نتیجه

جزو  هاگونهاین   (Dettlaff et al.,1993) دارند پراکنش( خزر یایدر یجنوب حوضه) رانیا شمال در جمله از یشمال مکرهین معتدل

 یجنوب هحوض در گذرانند کهها میشوند و حداقل بخشی از چرخه حیاتی خود را در رودخانهبندی میهای آنادرومو  طبقهگونه

ی، پدیده تغییر ارودخانههای یستگاهزیرات روزافزون انسان بر تأثبه بحران آب و  با توجه  دندهیم انجام ییهامهاجرت زین خزر

نسبت به  هاگونه این اکولوژیکی پاسخ(  Mostafavi et al., 2015) خواهد داشت هاآنو زیستگاه  هاگونهاقلیم تأثیر مضاعفی بر این 

 هایریزیبرنامه در یفراوان اهمیت شودمی شامل را هاآن انقراض تا پراکنش الگوی تغییر از که اقلیم تغییر مختلف سناریوهای

-نوادهقلیم بر خااات تغییر لذا با توجه به عدم مطالعات در این زمینه، پژوهش حاضر در راستای تعیین اثر  داردی حفاظت و مدیریتی

 ی این ماهیان صورت گرفته است 

 هامواد و روش

 نویسرندگان  اطالعاتی بانک از مقیا  این در  شد انجام ایران مقیا  در مطالعه اینباشد و یم زیآبر یحوضه 19 یدارا رانیا کشور

 SDMاز روش  هرا آن سرازی توزیرع  مردل  بررای   Acipenserاز جرن    پراکنش ماهیان خرانواده ماهیران خاویراری    هایداده حاوی

(Species Distribution Modeling) هرا گونره  سازی توزیرع مدل حقیقت، در  شد استفاده (SDM)  نیری تع جهرت  ارزشرمندی  ابرزار 

 برین  ارتبرا   برقرراری  با گونه سازی توزیعمدل هایروش همه معموالً  است هاگونه مکانی توزیع بر محیطی تغییرات تأثیر چگونگی

در راسرتای  مطالعره   نیر ا در(  Elith and Leathwick 2009) کننرد مری  عمرل  محیطری  متغیرر  چنردین  و گونهشده مشاهده توزیع

 ,.Thuiller et al) دیر گرد اسرتفاده  دومر ایب جیپک ازR (R Development Core Team, 2011 ) افزارنرم در هاگونه توزیع سازیمدل

و  GLM ،GAM ،GBM ،CTA،RF ،MARS ،SRE ،ANNبکرار رفتره در ایرن مطالعره عبارتنرد از:       یمدلسراز  هایکیتکن  (2009

FDA  

ی طر یمح ریر متغ 6برا اسرتفاده از   سرازی  مردل   شد استخراج WorldClim سایت از آینده و حاضر اقلیمی شرایط است، ذکر به الزم

ین مراه سرال   ترر گررم (، اخرتالف دمرای سرردترین و    MAX_Width(، بیشترین عررض مرطروب )  SLOPE)بیش((، ELEV)ارتفاع)

(Trange ،)(میانگین دماAVG_TMEA( میانگین بارش ،)Ave_Prec) بینانهخوش سناریوی دو برای (RCP 2.6) بدبینانره  و (RCP 

برر وضرعیت پرراکنش خرانواده      را اقلریم  تغییرر  تأثیر حداکثر و حداقل بتوان تا شد انجام  2080و  2050های زمانی ( در سری8.5

 حردود   شرد  اسرتفاده  یکمر  کرال   چهار در TSS شاخص از هامدل عملکرد یابیارز یبرادر نهایت   نمود مشاهده ماهیان خاویاری

  داشت خواهد یبهتر عملکرد مدل باشد، شتریب مقدار نیا هرچه و است کی تا صفر از TSS شاخص یعدد

 نتایج  

بر اسا  این   فتقرار گر یعالدر رده  ،TSS یابیارز شاخص اسا  برماهیان این خانواده  پراکنش یسازمدلبه طور کلی نتایج 

 SRE مدل هعملکرد مربو  ب ترینیفضعو  GAMو  RF، بهترین عملکرد در سطح عالی مربو  به شدهانجام یسازمدل درشاخص 

 عبارت از بیرتت به این خانواده پراکنشتوصیف  در رهایمتغ ینتر  مهم(1 شکل) است متوسط( بوده سطح در یعملکرد)دارای 

 است  دما نیانگیم و ییدما دامنه ارتفاع،
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 TSSبر اساس شاخص  هامدلارزیابی عملکرد : 1 شکل

هرای حرال   ی دادهسراز مردل برر اسرا     هاآن( و نقشه پراکنش Real dataنقشه پراکنش واقعی ماهیان خاویاری ایران )، 2در شکل 

 دهد یم( تطابق باالیی را نشان Current predictionحاضر )

 
 )سناریوهای مختلف( ( و آیندهcurrent)حاضر حالبینی پراکنش خانواده ماهیان خاویاری در ی پیشهانقشه :2شکل 
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 2050  زمرانی ) ینانه و بدبینانه و در هر دو مقیابخوششود تغییر اقلیم در هر دو سناریوی یممالحظه  1که در جدول  طورهمان

ینانره  بخروش  ی، تحرت ترأثیر سرناریوی   سراز مردل ی بر ماهیان این خانواده خواهد داشت  بر اسا  نتایج توجهقابل(، تأثیر 2080و 

(RCP2.6)  خواهد  درصد کاهش 57، حدود 2080درصد و در سال  59، محدوده پراکنش ماهیان این خانواده حدود 2050در سال

صرد  در 93، حردود  2080درصرد و در سرال    69، حردود  2050( در سرال  RCP8.5یافت  همچنین تحت تأثیر سناریوی بدبینانره ) 

 وزیرع برالقوه  ر اینکه هیچ منطقه جدید واجد شرایط مطلوب بررای ت بینی شد  مضاف بکاهش، در محدوده پراکنش این خانواده پیش

 بینی نشد این ماهیان خاویاری پیش

 تغییرات زیستگاه خانواده ماهیان خاویاری تحت تأثیر دو سناریوی اقلیمی در دو مقیاس زمانی: 1جدول 

 
 

 بحث

در حوضه خزر جهان  ذخایر ماهیان خاویاری درصد90حدود ماهیان خاویاری دارای ارزش اقتصادی و اکولوژیکی باالیی هستند که 

 لحاظ بهاضر حشوند که در حال یمآن محسوب های بومی جزو گونه(  ماهیان خاویاری این حوضه Pourkazemi, 2006قرار دارد )

 شمند، لزومی در معرض خطر انقراض هستند که در راستای مدیریت و حفاظت این ماهیان ارزهاگونهجزو  ،IUCN یبندطبقه

بینی یشپو  SDMون شود  استفاده از راهبردهایی همچیمتوجه بیشتر به تهدیدات مختلف از جمله پدیده تغییر اقلیم دوچندان 

العه تایج این مطنهای حفاظتی کمک نماید  یتاولوتعیین و  مؤثرترتواند در مدیریت یمدر آینده  هاگونهی پراکنش هامحدوده

(، بین 2080و  2050( و در دو مقیا  زمانی )RCP8.5( و بدبینانه )RCP2.6ینانه )بخوشنشان داد که در هر دو سناریوی اقلیمی 

ش رای پراکنبه جدیدی بالقو درصد کاهش در محدوده پراکنش این خانواده رخ خواهد داد و با توجه به اینکه هیچ منطقه 93تا  57

 شبکه مدون ل طراحیهای پیشگیرانه از قبیبینی نشد، انجام مطالعات تکمیلی به منظور اتخاذ سیاستاین ماهیان خاویاری پیش

 رسد های ارزشمند ضروری به نظر میحفاظت از زیستگاه این گونه
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Abstract 

According to the reports of the International Panel Climate Change (IPCC), there is no doubt about 

climate change occurring. All ecosystems on the earth have being concerned by the effects of climate 

change. Freshwater communities are particularly vulnerable to change, because freshwaters are already 

exposed to numerous anthropogenic stressors (e.g. hydrological, morphological, connectivity, water 

quality pressures) and many species have limited dispersal ability to cope with habitat modifications. In 

this study, the climate change effects on the distribution of sturgeon fishes (Acipenseridae) in Iran has 

been modelled under   optimistic and pessimistic climatic scenarios (2050 and 2080) by nine different 

algorithms (GLM, GAM, GBM, RF, CTA, FDA, MARS, ANN, SRE). The results showed that there 

would be a reduction between 57 and 93 percent in the distribution range of this family and no new 

potential area for the distribution of the fishes of this family was predicted. 
Keywords: Climate change, Species Distribution Modelling, Sturgeon fishes, Iran 
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