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چکیده
بر مبنای گزارشات هیات بین الدول تغییر اقلیم ( ،)IPCCهیچگونه تردیدی در بروز پدیدهی تغییرر اقلریم وجرود نردارد
تمامی اکوسیستمهای موجود در کره زمین تحت تاثیر پیامدهای تغییر اقلیم قرار دارند جوامع آب شیرین نسبت به ایرن
تغییرات آسیب پذیرترند ،چون آبهای شیرین درمعرض استرسهای انسانی متعرددی (ماننرد اسرتر هرای هیردرولوژی،
مورفولوژی ،پیوستگی و کیفیت آب ) قرار داشته و خیلی از گونهها جهت مقابلره برا ایرن وضرعیت تغییررات زیسرتگاهی
پراکنششان را محدود کردهاند در این مطالعه ،پراکنش ماهیان خاویاری ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم توسط نه الگروریتم
مختلف ( )GLM,GAM,GBM,RF,CTA,FDA,MARS,ANN,SREدر سناریوهای اقلیمی خوشبینانه و بدبینانه و در دو
مقیا زمانی ( 2050و  ،)2080مدلسازی شد نتایج این مطالعه نشان داد که بین  57تا  93درصد کاهش در محردوده
پراکنش این خانواده رخ خواهد داد و هیچ منطقه بالقوه جدیدی برای پراکنش این ماهیان این خانواده پیشبینی نشد

مقدمه
امروزه شواهد زیادی وجود دارد که تغییر اقلیم بر گونههای کل دنیا تأثیر خواهد گذاشت ( (Sala et al., 2000موجودات زنده
پاسخهای مختلفی نسبت به تغییر اقلیم نشان میدهند (اعم از پاسخ های اکولوژیکی ،کارکردی و ساختاری) که در واقع صرف نظر
از نوع واکنش هرگونه ،پاسخ گونهها نسبت به تغییر اقلیم منجر به جابجایی گونهها شده و سبب تغییرات بالقوه در ساختار و ترکیب
جوامع میشود ( )Buisson and Grenouillet, 2009این در حالی است که در بحرانیترین حالت شاهد انقراض گونهها نیز خواهیم
بود ()Hughes, 2000; Parmesan and Yohe, 2003
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خانواده ماهیان خاویاری ( )Acipenseridaeیکی از قدیمیترین و با ارزشترین خانوادههای ماهیان هستند که در ریسک انقراض
قرار داشته و در صدر لیست سرخ اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت ( ،)IUCNجای گرفتهاند جمعیتهای این ماهیان در
سراسر دنیا کاهش شدیدی را تجربه کردهاند و در بعضی موارد حتی شاهد انقراض آنها بودهایم به اذعان بسیاری از منابع ،این امر
نتیجه ی برداشت بیش از حد ،فقدان زیستگاه ،سدسازی و آلودگی آب است ( )Birstein et al. 1997این خانواده در آبهای سرد تا
معتدل نیمکره شمالی از جمله در شمال ایران (حوضه جنوبی دریای خزر) پراکنش دارند ( )Dettlaff et al.,1993این گونهها جزو
گونههای آنادرومو

طبقهبندی میشوند و حداقل بخشی از چرخه حیاتی خود را در رودخانهها میگذرانند که در حوضه جنوبی

خزر نیز مهاجرتهایی انجام میدهند با توجه به بحران آب و تأثیرات روزافزون انسان بر زیستگاههای رودخانهای ،پدیده تغییر
اقلیم تأثیر مضاعفی بر این گونهها و زیستگاه آنها خواهد داشت ( )Mostafavi et al., 2015پاسخ اکولوژیکی این گونهها نسبت به
سناریوهای مختلف تغییر اقلیم که از تغییر الگوی پراکنش تا انقراض آنها را شامل میشود اهمیت فراوانی در برنامهریزیهای
مدیریتی و حفاظتی دارد لذا با توجه به عدم مطالعات در این زمینه ،پژوهش حاضر در راستای تعیین اثرات تغییر اقلیم بر خانواده-
ی این ماهیان صورت گرفته است
مواد و روشها
از بانک اطالعاتی نویسرندگان

کشور ایران دارای  19حوضهی آبریز میباشد و این مطالعه در مقیا

ایران انجام شد در این مقیا

حاوی دادههای پراکنش ماهیان خرانواده ماهیران خاویراری از جرن

 Acipenserبررای مردلسرازی توزیرع

آنهرا از روش SDM

( )Species Distribution Modelingاستفاده شد در حقیقت ،مدلسازی توزیرع گونرههرا ) (SDMابرزار ارزشرمندی جهرت تعیرین
چگونگی تأثیر تغییرات محیطی بر توزیع مکانی گونهها است معموالً همه روشهای مدلسازی توزیع گونه با برقرراری ارتبرا برین
توزیع مشاهدهشده گونه و چنردین متغیرر محیطری عمرل مریکننرد ( )Elith and Leathwick 2009در ایرن مطالعره در راسرتای
مدلسازی توزیع گونهها در نرمافزار  )R Development Core Team, 2011( Rاز پکیج بایومرد اسرتفاده گردیرد (

Thuiller et al.,

 )2009تکنیکهای مدلسرازی بکرار رفتره در ایرن مطالعره عبارتنرد از ANN ،SRE ،MARS ،RF،CTA ،GBM ،GAM ،GLM :و
FDA

الزم به ذکر است ،شرایط اقلیمی حاضر و آینده از سایت  WorldClimاستخراج شد مردلسرازی برا اسرتفاده از  6متغیرر محیطری
(ارتفاع( ،))ELEVشیب( ،)SLOPEبیشترین عررض مرطروب ( ،)MAX_Widthاخرتالف دمرای سرردترین و گررمتررین مراه سرال
( ،)Trangeمیانگین دما( ،)AVG_TMEAمیانگین بارش ( )Ave_Precبرای دو سناریوی خوشبینانه ( )RCP 2.6و بدبینانره ( RCP

 )8.5در سریهای زمانی  2050و  2080انجام شد تا بتوان حداقل و حداکثر تأثیر تغییرر اقلریم را برر وضرعیت پرراکنش خرانواده
ماهیان خاویاری مشاهده نمود در نهایت برای ارزیابی عملکرد مدلها از شاخص  TSSدر چهار کرال

کمری اسرتفاده شرد حردود

عددی شاخص  TSSاز صفر تا یک است و هرچه این مقدار بیشتر باشد ،مدل عملکرد بهتری خواهد داشت
نتایج
به طور کلی نتایج مدلسازی پراکنش ماهیان این خانواده بر اسا

شاخص ارزیابی  ،TSSدر رده عالی قرار گرفت بر اسا

شاخص در مدلسازی انجامشده ،بهترین عملکرد در سطح عالی مربو به  RFو  GAMو ضعیفترین عملکرد مربو به مدل

این
SRE

(دارای عملکردی در سطح متوسط) بوده است (شکل  )1مهمترین متغیرها در توصیف پراکنش این خانواده به ترتیب عبارت از
ارتفاع ،دامنه دمایی و میانگین دما است
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مصطفوی و همکاران

شکل  :1ارزیابی عملکرد مدلها بر اساس شاخص TSS

در شکل  ،2نقشه پراکنش واقعی ماهیان خاویاری ایران ( )Real dataو نقشه پراکنش آنها برر اسرا
حاضر ( )Current predictionتطابق باالیی را نشان میدهد

مردلسرازی دادههرای حرال

شکل  :2نقشههای پیشبینی پراکنش خانواده ماهیان خاویاری در حال حاضر( )currentو آینده (سناریوهای مختلف)
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همانطور که در جدول  1مالحظه میشود تغییر اقلیم در هر دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه و در هر دو مقیا
و  ،)2080تأثیر قابلتوجهی بر ماهیان این خانواده خواهد داشت بر اسا

زمرانی (2050

نتایج مردلسرازی ،تحرت ترأثیر سرناریوی خروشبینانره

( )RCP2.6در سال  ،2050محدوده پراکنش ماهیان این خانواده حدود  59درصد و در سال  ،2080حدود  57درصد کاهش خواهد
یافت همچنین تحت تأثیر سناریوی بدبینانره ( )RCP8.5در سرال  ،2050حردود  69درصرد و در سرال  ،2080حردود  93درصرد
کاهش ،در محدوده پراکنش این خانواده پیشبینی شد مضاف بر اینکه هیچ منطقه جدید واجد شرایط مطلوب بررای توزیرع برالقوه
این ماهیان خاویاری پیشبینی نشد
جدول  :1تغییرات زیستگاه خانواده ماهیان خاویاری تحت تأثیر دو سناریوی اقلیمی در دو مقیاس زمانی

بحث
ماهیان خاویاری دارای ارزش اقتصادی و اکولوژیکی باالیی هستند که حدود 90درصد ذخایر ماهیان خاویاری جهان در حوضه خزر
قرار دارد ( )Pourkazemi, 2006ماهیان خاویاری این حوضه جزو گونههای بومی آن محسوب میشوند که در حال حاضر به لحاظ
طبقهبندی  ،IUCNجزو گونهها ی در معرض خطر انقراض هستند که در راستای مدیریت و حفاظت این ماهیان ارزشمند ،لزوم
توجه بیشتر به تهدیدات مختلف از جمله پدیده تغییر اقلیم دوچندان میشود استفاده از راهبردهایی همچون  SDMو پیشبینی
محدودههای پراکنش گونهها در آینده میتواند در مدیریت مؤثرتر و تعیین اولویتهای حفاظتی کمک نماید نتایج این مطالعه
نشان داد که در هر دو سناریوی اقلیمی خوشبینانه ( )RCP2.6و بدبینانه ( )RCP8.5و در دو مقیا

زمانی ( 2050و  ،)2080بین

 57تا  93درصد کاهش در محدوده پراکنش این خانواده رخ خواهد داد و با توجه به اینکه هیچ منطقه بالقوه جدیدی برای پراکنش
این ماهیان خاویاری پیش بینی نشد ،انجام مطالعات تکمیلی به منظور اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه از قبیل طراحی شبکه مدون
حفاظت از زیستگاه این گونههای ارزشمند ضروری به نظر میرسد
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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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