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چکیده

امروزه تغییر اقلیم از شایع ترین مباحث علمی و حتی سیاسی -اجتماعی است .گرمایش جهانی عالوه بر افزایش متوسط دمای جهوانی
به تغییر در میزان ،نوه و الگوی توزیع مکانی و زمانی بارش منجر میشود و خواهد شد .تغییر در م لفههای رطوبتی و حرارتی بهمنزلوۀ
ورودیهای دستگاه نظام مند طبیعت در محیط های جغرافیایی مختلف ،به این معنی است که باید منتظر عواقب وخیم دسوتکاریهوای
انسان در سامانۀ طبیعت بود .یکی از آثار تغییر این م لفهها ،متأثرشدن انواه زیسوتسوامانههوا ،جابوهجوایی مورز قلمروهوای حیواتی و
زیستگاههای مختلف و اختالل در تعادلهای موجود خواهد بود .در این پژوهش به مطالعۀ اثر گرمایش جهوانی در قلمروهوای زیسوتی
محدودۀ نیمۀ شرقی زاگرس میانی و غرب بیابان مرکزی ایران در سال های  2075 ،2050و  2100بر اسواس تعریوف قلمورو زیسوتی
هولدریج پرداخته شده است .برای پیش بینی تغییرات دما و بارش از دو سناریوی پرکاربرد  A2و  B2و چهار مدل گردش عموومی جوو
شامل  GISS-EH ،ECHO-G ،UKHADCM3و  GFDLCM20بهره گرفته شد .نتایج تحقیع نشان موی دهود گرموایش جهوانی
سبب کاهش تنوه قلمروهای زیستی این محدوده در دهه های آتی خواهد شد .در این میان قلمروهای زیسوتی در منواطع کوهسوتانی
بیشترین تأثیر را از گرمایش جهانی می پذیرند .همچنین به واسطۀ تشدید فرایندهای بیابان زا ،پیشروی مرز مناطع بیابانی و بیابان های
بوتهزار به سمت دامنههای شرقی زاگرس قابل توجه خواهد بود.
كلیدواژه

روش هولدریج ،غرب بیابان مرکزی ،قلمروهای زیستی ،گرمایش جهانی ،نیمۀ شرقی زاگرس میانی.

 .1سرآغاز

رنسانی نیز که ار اهه های رخیر شتکل و شتتاب گرفتته رنتد

رمروزه تغییر رقلتیم رز شتایع تترین مباحتث علمتی و حتتی

ناشی رز فعالیت هتای رنستانی (صتنعتی کشتاورزی تغییتر

سیاسی -رجتمتاعی رستت .علتل و عورمتل تغییتر رقلتیم رر

کتتتاربری رررضتتتی و  )...و ار رأس آن رنتشتتتار گازهتتتای

می تورن به علل طبیعی و رنستانی نستبت ارا .علتل طبیعتی

گللانهریرند .رنتشار گازهای گللانتهری بتا حجتم زیتاا ار

عملکتترای بلندمتتدت و ستتابدهری ایرینتته رز قبیتتل ررخت

گسترۀ وسیع بیالن رنرژی و به تبع آن متوستط امتای کترۀ

فعالیت هتای خورشتیدی فتوررن هتای آتشفشتانی عورمتل

زمین رر تحت تأثیر قررر اراه و به گر شدن هور با سترعت

ژئواتی ،و رستاتی ،و  ...اررنتد (عزیتزی  .)1383عورمتل

زیاا ار اهه های رخیر منجر شده رستت .رز طرفتی رفتزریش

* نویسنده مسئول09124851456 :

Email: fkhosh@ut.ac.ir
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متوسط امای جهانی به تغییر ار میزرن نوف و رلگوی توزیع

ویژگی های آن ها ار سطح جهان رست به طوری کته رکثتر

منجتر شتده ( Abbaspour, et al.,

تدسیم بندی های رقلیمی ار گ شته بر رستاس نتوف پوشتش

مکانی و زمتانی بتار

 )2009; Dastorani, et al., 2011و پیامدهای ملتلفی رر به

گیاهی صورت گرفته رست (.)Katharine, 1990

ررمغان آوراه رست .تغییر ار مؤلفه های رطوبتی و حرررتتی

هرگونه تغییتر ار مؤلفته هتای رقلتیم متأثرشتدن رنتورف

بهمنزل وروایهای استگاه سامانمند طبیعت ار محیطهای

زیست ستامانههتا جابته جتایی مترز قلمروهتای حیتاتی و

جغررفیایی ملتلز با شدت و ضعز های گوناگون به ریتن

بیو های ملتلز و رختالل ار تعاالهای موجوا زیستتی رر

معنی رست که رنسان رمروزی باید تحت شرریط فعلی که آن

همرره خورهد ارشتت .مطالعتات زیتاای ار ستطح انیتا ار

رر می تورن اورۀ تغییررت سریع نامید منتظر عورقتل وختیم

زمین آثار رحتمالی تغییر رقلیم بتر رنتورف زیستت ستامانه هتا

استکاری های خوا ار نظا طبیعت باشد (شائمی و حبیبتی

(رکوسیستمها) رنجا شده رست.
بر رساس پژوهش هتای  Overpeckو  Bartlinار ستال

نوخندرن .)1388

3

5

4

تغییررت ناشی رز رنتشتار گازهتای گللانته ری بته علتل

 1989بتا رستتفااه رز متدلهتتای  GISS GFDLو OSU

ملتلز به ویژه ناشی رز مصترر ستوخت هتای فستیلی و

تحت شرریط اوبرربر شدن  CO2حد شتمالی رویتش کتاج

فعالیتهای صتنعتی بستیار ستریع رستت بته گونتهری کته

صدها کیلومتر به سمت شمال جابه جا خورهد شد .همچنین

تغییررت امای کنونی ار ی ،اهه معاال قرن ها تغییر ناشتی

آن ها نشان اراند که پهن رویشی گونت کتاج و صتنوبر ار

رز عورمتتل طبیعتتی بتتواه رستتت .بتتر رستتاس استتتاوراهای

شر ریاالت متحده محدوا و منطد رویش بلوط ار شمال

رررئهشده رز سوی محددان و مؤسستات تحدیدتاتی ذیربتط
مانند کمیت بین رلدولی تغییر رقلیم 1سناریوهای خوشتبینانه
بدبینانه و حد ورسط بر مبنای تولید گازهای گللانه ری و ار
رأس آن ها  CO2رررئه شده رست و به انبتال آن متدل هتای
گرا

عمومی جوّ- 2که بر مبنتای او برربتر شتدن حجتم

 CO2ار جوّ هستند -وضع شده رند .مدل های مولد رقلیمتی
به منظور پیش بینی روند تغییررت بتار

و امتا ار ستطوح

منطدهری و ناحیتهری طررحتی شتدهرنتد (شتائمی و حبیبتی
نوخندرن .)1388
عالق اولت ها و سیاست گ رررن بته مطالعتات رقلیمتی
رغلل به پدیدهها و آثار کوتاهمدت آن معطور رست .بترری

اریاره هتای بتزرگ و منطدت نیورنگلنتد گستتر

زیتاای

خورهد یافت .همچنین مرز رویشی صنوبر و بلوط بیش رز
 500کیلومتر به سمت شمال پیشروی خورهد کراTurpie .

و همکاررن ار سال  2002با مطالع رثر گرمتایش جهتانی و
به کارگیری سناریوی  6HADCM2برری آفریدتای جنتوبی
ار سال  2050نشان اراند که تولیدرت بیومس ریتن کشتور
بین  38تا  55ارصد کاهش می یابد .همچنتین آن هتا نشتان
اراند که مناط ستاورن کته بیشتترین ستطح پوششتی ریتن
کشور رر تشکیل میاهنتد  28ارصتد کتاهش متییابنتد و
جنگل های محدوا رین کشور به طور کلی رز بتین خورهنتد

مثال پدیده هایی مثل خشکستالی ستیالب هتا یلبنتدرن و

رفتتت .رمانوئتتل بتترری بررستتی رثتتر گرمتتایش جهتتانی ار

غیره بیشتر مدنظر رست رما تغییررت رقلیمی اررزمدت مانند

زیست سامانه های خشکی رز مدل قلمرو حیتاتی هولتدری

آثار گرمایشی رفزریش  CO2و سایر گازهای گللانه ری کمتر

رستفااه کرا .طب یافته های رمانوئل تحت شترریط او برربتر

مدنظر اولت هاست .علت رین رمر بته رهتور نیتافتن ستریع

شدن  CO2سطح جنگل های جهان رز  58/3به  53/9ارصد

پیامتتتدهای ریتتتن نتتتوف تغییتتتررت ار کوتتتتاهمتتتدت و

کاهش خورهد یافت .مساحت پوشش علز زرر رز  17/6بته

غیرمحسوسبوان آن برمیگراا.

 21/6ارصد رفزریش و پهن بیابان رز  20/6به  21/5ارصتد

رقلتتیم مهتتمتتترین عامتتل تعیتتین و توزیتتع گیاهتتان و

و توندرر رز  3/5به  3ارصد تغییر خورهد یافتت .همچنتین
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مساحت جنگل های حاره ری رز  25بته  35ارصتد و ستطح

خو بینانه رز سوی کمیت بین رلمللتی تغییتر رقلتیم معرفتی

جنگتلهتای جنتل حتتارهری رز  16بته  13ارصتد کتتاهش

عمتتومی جتتوّ شتتامل

شتتدهرنتتد و رهتتار متتدل گتترا
8

9

10

خورهد یافت و جنگل های معتدل گر ار حتد  21ارصتد

UKHADCM3

ثابت باقی خورهند ماند .مساحت جنگل های معتدل سرا رز

 11CM20ار ی ،محدواه که بلش هایی رز بیابتان مرکتزی

 15به  16ارصد رفزریش و جنگل های بتورآل رز  23بته 15

ریررن و شرقی زرگرس مرکزی رر اربر می گیرا بهره گرفتته

ارصد کاهش خورهد یافت .جنگل های مرطوب بتورآل بتا

شد .برری تعیین قلمروهای زیستی رز مدل زیستی هولدری

معتدل سرا جایگزین یا به پوشتش جنگلتی معتتدل

رست

ECHO-G

GISS-EH

و GFDL-

رستفااه شد.

سرا و بوته زررهتای خشت ،بتورآل محتدوا خورهتد شتد
( Flower .)Gates, 1993و همکاررن ( )2013ار خصو

 .2مواد و روش بررسی

تأثیر گرمایش جهانی ار رنورف ارختان کاج و اوگالس 7ار

 .1.2محدودۀ پژوهش

محتتدواۀ جنگتتلهتتای ریالتتت بتتریتیش کلمبیتتا بتته تحدی ت

منطد مورا مطالعه شامل ی ،رهارگو

پرارختند .آن ها رز  9مدل رقلیمی و سه سناریوی A2 A1B

و  B1رستفااه کرانتد .نتتای آن هتا نشتان ارا کته ار همت
مدل ها جابه جایی سریع هم رز لحاظ ررتفاعی و هم عتره
جغررفیتتایی ار محتتدواۀ رویتتش ریتتن ارختتتان صتتورت
میپ یرا.
 Sirotenkoار ستتتتال  2001جابتتتتهجتتتتایی متتتترز
زیست بو های رصلی روسیه رر ار شرریط گرمایش جهتانی
برری سال  2030متیالای بررستی کترا .نتتای رو نشتانگر

غیرمنتظم محدوا

بین شهرهای ختر آبتاا بتا ملتصتات جغررفیتایی (48/17
شتترقی  33/26شتتمالی) کاشتتان ( 51/27شتترقی 33/59
شتتمالی) یتتزا ( 54/17شتترقی  31/54شتتمالی) و یاستتوج
( 51/41شرقی  30/50شمالی) رست .علتت رنتلتاب ریتن
محدواه ارمن اما و بار

نسبتا زیاا و وجتوا قلمروهتای

زیستی متنوف ار آن رستت تتا بتتورن تأثیرپت یری رحتمتالی
قلمروهای ملتلز زیستی رر رز گرمتایش جهتانی بررستی
کرا .شکل  1موقعیت محدواۀ پژوهش رر نشان میاهد.

تغییررت وسیع ار مناط طبیعی و قلمروهای پوشش گیاهی
روسیه برری مثال کاهش وسیع مناط توندرر و تایگاست.
بر رساس بررسی شائمی ( )1386که ار خصو

آثتار

گرمایش جهانی ار تغییر شرریط بیوکلیمایی ریررن با رستفااه
رز رو

هولتتتدری و ستتتناریوی  GFDLرنجتتتا شتتتد

زیست بو های رستپی معتدلت سترا ار نتورحی کوهستتانی
کشور بیشترین حساسیت و ار مدابل تی

های بیابانی ریررن

کمتترین حساستتیت رر ار برربتتر شتترریط گرمایشتتی اررنتتد.
خر ال و همکاررن ( )1393ار پژوهش خوا نشتان ارانتد
که گرمایش جهانی سبل کاهش تنوف زیستی ار ریررن شده
رست .ار رین پژوهش برری ررزیابی تأثیرپ یری قلمروهتای
ملتلز زیستی رز گرمایش جهانی رز او سناریوی پرکاربرا
 A2و  B2کتته ار ورقتتع بتتهمنزلتت ستتناریوهای بدبینانتته و

شکل  .1موقعیت محدودۀ پژوهش

 .2.2ایستگاههای همدید منتخب در منطقۀ پژوهش
ار شکل  2پررکندگی جغررفیایی  22ریستگاه منتلل نشتان
اراه شده رست .به الیل نبوا ریستگاههتایی بتا اورۀ آمتاری
کافی ار منطد پژوهش رز ریستگاه های مناط مجتاور نیتز
رستفااه شده رست.
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شکل  .2موقعیت ایستگاههای همدید منتخب

 .3روشها

ساالنه نموارری رر رررئه کتراه رستت کته ار آن قلمروهتای

ار رین پژوهش برری تعیین قلمروهای زیستی رز مدل زیستی

زیستی به  16گون متنوف تدسیم میشوند (شکل .)3

هولدری بهره گرفته شد .هولدری بتا رستتفااه سته فررستن
رقلیمی بار

ساالنه امای زیستی و نستبت تبلیتر و تعتر

شکل  .3قلمروهای زیستی (هولدریج)1984 ،
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امای زیستتی میتانگین امتایی رستت کته ار آن رشتد

سناریوی  B2جهانی رر توصیز میکند که بیشتترین تأکیتد

گیاهان رمکان پ یر رست .ار ی ،اورۀ ساالنه ارمنت امتایی

رر بتتر ررهکارهتتای منطدتتهری و محلتتی ار زمین ت پایتتدرری

که ار آن رشد گیاهان صتورت متی گیترا بتین صتفر و 30

رقتصاای رجتماعی و محیط زیست اررا .رین سناریو همترره

ارجت سلستتیوس رستتت .ریتتن مدتتدرر بایتتد میتتانگین تمتتا

رشد پیوست جمعیت و توسع رقتصاای متوسط و تغییررت

اوره هایی باشد که رین رمکتان وجتوا اررا .امتای زیستتی

ملتلز تکنولوژیکی رست .طب رین سناریو امای متوستط

اقی با جمع تما امای زیستی روزرنه و تدسیم مجموف آن

کرۀ زمین تا سال  2100بین  1/5تتا  3/1رفتزریش متی یابتد

بر  365روز سال به است میآید (.)Holdridge, 1984

(.)IPCC-TGICA, 2007

همچنین برری محاسب امای زیستی بر رساس اراه های

همچنتتین رهتتار متتدل گتترا

عمتتومی جتتو ش تامل:

ماهانه می تورن با اران مددرر صفر بته متاه هتایی کته امتای

 GISS-EH ECHO-G UKHADCM3و GFDLCM20

میانگین ماهان آن ها منفی یا باالتر رز  30ارجت سلستیوس

رستفااه شدند که پرکاربراترین مدل هتای رستتفااه شتده ار

رست و تدسیم مجموف آنها بتر عتدا ( 12تعتدرا متاههتای

ریررن برری پیش بینی های رقلیمی رند و ار موررا متعدای نیتز

سال) امای زیستی رر محاستبه کترا .ایگتر رضتالف مثلتث

رز آنهتا رستتفااه شتده رستت (Dastorani, et al., 2011؛

نموارر هولدری نسبت تبلیتر و تعتر پتانستیل و بتار

روشتتتن و همکتتتاررن 1390؛ نجفتتتی  .)1391رز طرفتتتی

ساالنه رست .برری تعیین وضعیت قلمرو زیستتی هولتدری

اراههای شبیهسازیشده رز طری رین مدلها بترری ریتررن و

ارشتن رین فررسن ها کافی رست (.)Holdridge, 1984

اراه های مشاهدهشده رز همبستگی باالتری نسبت بته ستایر

همان گونه که بیان شد سناریوهای تغییر رقلتیم بته سته

مدلها برخوراررند (روشن .)1390

است بدبینانه خو بینانه و متوسط تدستیم متی شتوند کته

برری رنتلاب مدل مناسل برری پیش یابی امتا و بتار

برری هر منطده یا کشوری با توجته بته شترریط رقتصتاای

منطد پژوهش تحت گرمایش جهانی رز متدل MAGICC

زیستتتمحیطتتی و رنتشتتار گازهتتای گللانتتهری و  ...بایتتد

 i SCENGENرستفااه شد .رین مدل ترکیبی و متدلی بترری

سناریویی که هملورنی بیشتری اررا رنتلاب شوا .ریررن بتا

ررزیابی تغییر رقلیم ناشی رز رنتشار گازهای گللانه ری رست.

سهم  1/69ارصد رز رنتشار ای رکسید کربن ار سطح جهان

ار ورقع  MAGICC SCENGENی ،مدل  GCMنیستت

ار جایگتتاه  10کشتتور نلستتت انیتتا قتتررر اررا (روشتتن و

رما رز نتای رین مدل ها رستفااه می کند تا رفتار آن ها رر برری

نجفی .)1391

تما جهان یتا منطدت متورانظر متدلستازی کنتد ( Kont,

ار رین پژوهش رز او سناریوی پرکاربرا  A2و  B2کته

 .)2003بتته عبتتارت ایگتتر ریتتن متتدل بتته ترکیتتل نتتتای

ار ورقع به منزل سناریوهای بدبینانه و ختو بینانت رنتشتار

ستتناریوهای رنتشتتار گازهتتای گللانتتهری کتته ار متتدل

گازهای گللانه ری رز سوی کمیت بتینرلتدولی تغییتر رقلتیم

 MAGICCتعریز شده رست و نتای  GCMتعریتز شتده

رررئه شدهرند رستفااه شد .سناریوی  A2بر هویتت محلتی و

ار مدل  SCENGENمی پرارزا تتا تتأثیر ریتن ستناریوها و

حف آن ها تأکید اررا کته ار نتیجته بته رفتزریش جمعیتت

متدلهتا رر ار منتاط

ملتلتز جهتان بستنجد ( Wigley,

منتهی می شوا .رشد رقتصتاای و فنتاوری ار ریتن ستناریو

 .)1995بنابررین قاعدۀ کلی متدل MAGICC SCENGEN

نسبت به سایر سناریوها کندتر و ناقص تر رستت .ار نتیجته

بر رین رصل رستورر رست کته رمکتان شتناخت نتتای ارمنت

رین سناریو بیشتترین میتزرن رنتشتار گازهتای گللانته ری رر

گستراه رز سناریوهای رنتشار رر برری رستتفااهکننتده فتررهم

پیشبینی میکند .طب رین سناریو امای متوسط کترۀ زمتین

کند .به طور کلی مدل  MAGICC SCENGENرین رمکتان

تا سال  2100بین  2/1تا  4/2رفزریش می یابد ار حالی کته

رر می اهد تا بتورن تغییررت امای متوستط جهتانی و ستطح
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رر با توجه به رنتشتار گازهتای

ستتتناریوهای ختتتو بینانتتته بدبینانتتته حتتتد متوستتتط و

گللانهری و با ار نظر گرفتن پسخورها و حساستیتهتای

زیرمجموعه های آن ها همچنین  20متدل گترا

عمتومی

رقلیمی تعیین کرا .رین مدل ترکیبی شامل نر رفزرری رستت

جو گنجانده شده رست .با توجه به تورن تفکیت2/5X2/5 ،

کتته هتتر او متتدل  MAGICCو  SCENGENار آن راغتتا

ارج مدل پیش گفته منطد پژوهش به شتش زون (پهنته)

شدهرند.

فرعی بر رساس تفکی ،مدل تدسیم و ریستگاه های ورقع شده

ار نسل  5/3رین مدل  49سناریوی رنتشار شامل رنورف

ار هر زون تعیین شد (جدول .)1

جدول  .1موقعیت و ابعاد محدودۀ پژوهش بر اساس تفکیک مدل  MAGICC SCENGENو ایستگاههای آن

طول جغررفیایی

عره جغررفیایی

پهنه

ریستگاههای ورقعشده ار هر پهنه
رررا خر آباا بروجرا رلیگوارز پلاختر

50-47/5E

35 -32/5N

1

رصفهان رراستان قم کاشان ساوه ارررن

52/5 -50E

35 -32/5N

2

نایین

55 -52/5E

35 -32/5N

3

یزا آبااه

55 -52/5E

32/5 -30N

4

52/505E

32/5 -30N

5

50 -47/5E

32/5 -30N

6

شهرکرا کوهرن

یاسوج سداروازن لراگان بروجن

مسجد سلیمان ری ه

سپس با رنتلاب سناریوها و مدل های پیشگفته بتار

 .4بحث و نتایج

ساالنه و اماهای ماهان رین زون ها برری ستال هتای 2050

 .1.4پهنه بندی قلمروهای زیستی محدودۀ پیژوهش

 2075و  2100محاسبه و ریتن تغییتررت بته ریستتگاه هتای

در دورۀ کنونی و سالهای  2075 ،2050و 2100

ورقع شده ار هر زون تعمیم اراه شتد و بترری هتر کتدر رز

برری تعیین و پهنه بندی قلمروهای زیستی محدواۀ پژوهش

ستاالنه بترری

رز مدل هولدری بهره گرفته شد .همان طور که گفته شد ار

ریستگاه ها به تفکی ،امتای ماهانته و بتار
سالهای پیشبینی محاسبه شد.

نکتتهری کته بایتد هنگتا تنظیمتات متدل MAGICC

رین نموارر برری تعیتین وضتعیت زیستتی بته حتدرقل او
فررسن رقلیمی نیاز رست .ل ر برری تعیین وضتعیت زیستتی

 SCENGENمورا توجه قررر ارا رین رست که وجوا گترا

محدواۀ پتژوهش رز او فررستن امتای زیستتی و بتار

و غبار و رفزریش آن ار غترب ریتررن کته عمتدتا منشتأ آن

ساالنه رستفااه شد .بنابررین ربتتدر امتای زیستتی و بتار

عتترر

ستتوریه و عربستتتان رستتت رو بتته رفتتزریش رستتت

ساالن محدواۀ پژوهش پهنهبندی شد .برری پهنهبندی امای

(عزیزی و همکاررن  )1391 1390و محدواۀ پژوهش نیز

زیستی ربتدر با رستفااه رز تعریز امتای زیستتی هولتدری

بلش هایی رز مناط غربی کشور ریررن رر اربر می گیرا کته

رقدر به محاسب امای زیستی برری  22ریستتگاه ستینوپتی،

بیشترین تأثیر رر رز گرا و غبار ورراشده به ریتررن رز ستمت

مورا مطالعته بترری میتانگین اورۀ زمتانی  2000 -1980و

غرب می پ یرا و مناط شترقی محتدواۀ پتژوهش شتامل

سال های  2075 2050و  2100شد .شایان یااآوری رستت

کویرهای مرکزی ریررن رست کته ختوا منشتأ گترا و غبتار
رست (طاووسی و همکاررن  .)1389رعمال شترریط وجتوا
هورویزهتتا هنگتتا تنظیمتتات کتته ار متتدل MAGICC

 SCENGENگنجانده شده الز و ضروری رست.

که برری محاسب امای زیستی ریستگاه ها ار سالهای آینتدۀ
مت کور پتتیشبینتتی امتتای ماهانت ریتتن ستتالهتتا رز طریت
سناریوهای  A2و  B2و رهار مدل گرا

عمتومی جتو رز

طری مدل  MAGICC SCENGENرنجا شتد و محاستب

پیشیابی اثر گرمایش جهانی در قلمروهای زیستی
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امای زیستی ریستگاههتا طبت ریتن پتیشبینتیهتا صتورت

شرریط رشد محدوای رز گیاهان و بوته های خارارر وجتوا

 IDWار سامان رطالعات

اررا کتته ار طبدتتهبنتتدی هولتتدری جتتزو قلمتترو زیستتتی

جغررفیایی پهنه بندی امای زیستی محدواۀ پتژوهش بترری

بیابان های بوته زرر 15قررر می گیرا .ار ارمن کوه های زرگرس

گرفت .سپس با رستفااه رز رو

رین سال ها رنجا شد .همچنین پهنته بنتدی بتار

ستاالن

محتتدواۀ پتتژوهش بتترری اورۀ زمتتانی  2000 -1980و
سال های آیندۀ م کور رنجا شد .پیش بینی بار

ریستگاه ها

به صورت ساالنه و تحت ستناریوها و متدل هتای گترا
عمومی جو و پهنه بندی بتار
رستفااه رز رو

الیل رفزریش نستبی بتار

و کتاهش امتای هورستت بته

طوری که ررتفاعات میانی قسمت شرقی کوهستان زرگترس
ار طبده بندی هولدری جزو رست

16

و رست

17

ارختت زرر

محتدواۀ پتژوهش نیتز بتا

رستتت و بیشتتترین مستتاحت محتتدواۀ پتتژوهش بتتا 41798

 13IDWار ستامان رطالعتات جغررفیتایی

اررا .ریتن ار حتالی

رنجا شد.

کیلومتر مربع به رین او پهنه رختصا

رست که ار ررتفاعات باالی زرگرس ار رطررر کوهرنت

با رستفااه رز سامان رطالعات جغررفیایی و او پهنه بندی
رنجا شدۀ بار

رز میزرن شدت خشکی کاسته می شوا که رین وضتعیت بته

و امتای زیستتی محتدواۀ پتژوهش و بتا

شهرکرا به علت فررورنی بار

و

شرریط برری رشد ارختتان
18

تحتتت شتترریط قلمتترو زیستتتی جنگتتلهتتای مرطتتوب و
19

رستفااه رز ربزرر  UNIONار ریتن ستامانه و محتدواه هتای

نمناا وجوا اررا .شایان یااآوری رست باررن فتررورن بتا

پهنته بنتدی

میتتانگین ستتاالن بتتیش رز  1200میلتتیمتتتر منتتاط مرتفتتع

تعریز شده ار نمواررهتای زیستتی هولتدری

قلمروهای زیستی محدواۀ پتژوهش بترری اورۀ کنتونی و

کوهستان زرگرس ار رطررر کوهرن

ستتالهتتای پتتیشیتتابی یااشتتده صتتورت گرفتتت .شتتکل 4

قلمرو زیستی جنگل های مرطوب رر به وجوا آوراه رستت.

پهنه بندی قلمروهای زیستی محدواۀ پژوهش رر برری اورۀ

ررتفاعات پایین تر با وجوا امای زیستی ساالن تدریبا برربر

کنونی ( )2000 -1980نشان میاهد.

به الیل بار

شرریط بترری ریجتاا

میانگین ساالن کمتتر رز  1000میلتی متتر ار

با توجه به شکل  4بلش شرقی محتدواۀ پتژوهش بته

طبده بندی هولدری جزن قلمرو زیستی جنگل هتای نمنتاا

مساحت  1430کیلتومتر مربتع کته قستمت هتایی رز بیابتان

محستتوب متتیشتتوند .جتتدول  2مستتاحت هتتر کتتدر رز

مرکزی ریررن رر شامل می شتوا ار تدستیم بنتدی هولتدری

قلمروهای زیستتی محتدواۀ پتژوهش رر ار عصتر حاضتر

جزو مناط بیابانی 14رست .ار حاشی غربی بیابتان مرکتزی

نشان میاهد.

ریررن تا حدوای رز شدت بیابانی بوان کاسته شتده رستت و

شکل  .4پهنهبندی قلمروهای زیستی محدودۀ پژوهش در دورۀ کنونی
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برری پهنه بندی قلمروهای زیستی سال های آتی ربتتدر بتا
رستفااه رز مدلهای پیشبینی اما و بار

ستتالهتتا بتتا رستتتفااه رز رو

 IDWار ستتامان رطالعتتات

بته محاستب امتای

جغررفیایی رنجا شد .ستپس بتا رستتفااه رز پهنته بنتدی هتای

ساالن ریستگاه های مورا مطالعه رقدر شد .بتا

صورتگرفتته ار ستامان رطالعتات جغررفیتایی پهنتهبنتدی

ساالن پتیش یتابی شتده بتر

قلمروهای زیستی محدواۀ پژوهش رنجا شد .جتدرول 4 3

عمتومی

و  5مساحت قلمروهای زیستی ملتلز منطد پژوهش رر بر

جو پهنه بندی امای زیستی منطد پژوهش بترری ستال هتای

عمتومی

ماهانه و بار

رستفااه رز اماهای ماهانه و بار

رساس سناریوهای  A2و  B2و رهار متدل گترا
 2075 2050و  2100و پهنه بندی بار

رساس او سناریوی  A2و  B2و رهار مدل گترا

رر برری سالهای  2075 2050و  2100نشان میاهد.

پیش بینی شتدۀ ریتن

جدول  .2مساحت قلمروهای زیستی مختلف محدودۀ پژوهش به کیلومتر مربع در دورۀ ()2000 -1980

قلمرو زیستی

بیابان

بیابان بوتهزرر

مساحت قلمرو

1430

33096

رست

ارختزرر
35690

رست
6108

جنگل خش،

جنگل نمناا

جنگل مرطوب

5263

5357

1732

جدول  .3مساحت قلمروهای زیستی مختلف در منطقۀ پژوهش به کیلومتر مربع در سال  2050تحت دو سناریوی ( A2الف) و ( B2ب) و
چهار مدل گردش عمومی جو
(الف)

مدل گرا

عمومی جو

رست

ارختزرر

جنگل خش،

جنگل نمناا

جنگل مرطوب

رست

بیابان

بیابان بوتهزرر

0

7146

1577

0

UKHADCM3

7068

64301

26580

8280

1237

0

ECHO-G

3718

39057

34144

2188

0

0

GISS-EH

20360

41838

22035

0

4113

790

0

GFDLCM20

5096

41447

33386

0

7912

بیابان

بیابان بوتهزرر

(ب)

جنگل خش،

جنگل نمناا

جنگل مرطوب

مدل گرا

عمومی جو

رست

ارختزرر

رست

UKHADCM3

4795

43670

32351

0

7024

809

0

ECHO-G

2540

38616

36814

0

8427

1276

0

GISS-EH

17897

43627

22598

0

4424

0

0

GFDLCM20

4676

41096

33920

0

8125

863

0

جدول  .4مساحت قلمروهای زیستی مختلف منطقۀ پژوهش به کیلومتر مربع در سال  2075تحت دو سناریوی ( A2الف) و ( B2ب) و چهار
مدل گردش عمومی جو
(الف)

مدل گرا

عمومی جو

رست

ارختزرر

جنگل خش،

جنگل نمناا

جنگل مرطوب

رست

بیابان

بیابان بوتهزرر

2042

5184

0

0

UKHADCM3

11811

47491

22092

7367

912

0

ECHO-G

8148

39143

32968

63

0

0

GISS-EH

43328

36112

8349

12

914

225

0

GFDLCM20

12070

41866

27760

63

6646
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(ب)

مدل گرا

عمومی جو

ارختزرر

رست

جنگل خش،

جنگل نمناا

جنگل مرطوب

رست

بیابان

بیابان بوتهزرر

0

5513

513

0

UKHADCM3

11468

46767

24902

7454

904

0

ECHO-G

8221

38986

33093

0

0

0

GISS-EH

37590

37342

12327

0

1424

283

0

GFDLCM20

11834

41486

28174

0

6841

جدول  .5مساحت قلمروهای زیستی مختلف منطقۀ پژوهش به کیلومتر مربع در سال  2100تحت دو سناریوی ( A2الف) و ( B2ب) و چهار
مدل گردش عمومی جو
(الف)

مدل گرا

عمومی جو

ارختزرر

رست

جنگل خش،

جنگل نمناا

جنگل مرطوب

رست

بیابان

بیابان بوتهزرر

3319

1945

0

0

UKHADCM3

33143

38277

11995

4855

429

0

ECHO-G

24573

40980

15866

1963

0

0

GISS-EH

32443

56201

0

0

0

0

0

GFDLCM20

29173

34211

18291

2861

4148

بیابان

بیابان بوتهزرر

(ب)

جنگل خش،

جنگل نمناا

جنگل مرطوب

مدل گرا

عمومی جو

ارختزرر

رست

رست

UKHADCM3

25345

38756

15988

5038

3517

0

0

ECHO-G

15358

37809

28035

164

6567

664

0

GISS-EH

64085

21367

3220

0

0

0

0

GFDLCM20

24558

35191

20541

2351

5096

388

0

با مدایس جدرول  4 3و  5بتا جتدول  2کتاهش تنتوف

بوته زرر به سمت شر قابل توجته رستت بته طتوری کته

قلمروهای زیستی ار محتدواۀ پتژوهش ار رثتر گرمتایش

قلمرو بیابان که ار اورۀ کنونی مناط رطررر یتزا و نتایین

جهانی ار کلی مدلها قابل مشاهده رست به طتوری کته 7

رر اربتتر متتیگیتترا و فدتتط  1430کیلتتومتر مربتتع رز منطدت

قلمرو زیستی اورۀ کنونی به  6قلمرو ار سالهای پیشیابی

پژوهش رر پوشش می اهد پیشروی قابل مالحظه ری رر بته

کتتاهش خورهتتد یافتتت .ار ریتتن میتتان او قلمتترو رستتت

و

سمت شر خورهد ارشت و بلش قابل تتوجهی رز شتر

جنگل های مرطوب بیشتترین تتأثیر رر رز گرمتایش جهتانی

منطد پژوهش رر ار سال های پیش یابی پوشش خورهد ارا.

خورهند گرفت و ار سال های پیش یابیشده با کاهش قابتل

کلی مدل ها نشانگر پیشروی حدوا  90تتا  110کیلتومتری

مالحظه ری روبه رو خورهند بوا .قلمرو زیستی جنگتل هتای

به سمت شر رین محدواه تا سال  2100رست به گونه ری

مرطوب ار سالهای پیشیابیشده به طور کلی محتو شتده

که تدریبا  30هزرر کیلومتر مربع رز منطد پتژوهش رر اربتر

رست و جای آن رر جنگلهای نمناا و خش ،میگیرا.

خورهد گرفت .مرز قلمرو زیستی بیابان بوتهزرر نیز تدریبا به

همچنین ریجاا تغییررت و جابهجایی ار مرزهای قلمرو

همین مددرر به سمت غترب جابته جتا خورهتد شتد .متدل

زیستی منطد پژوهش ار رثر گرمایش جهانی قابل مشتاهده

 GISS-EHبیشترین پیشروی قلمرو بیابان و بیابان بوتته زرر

رست .پیشروی مرزهای قلمروهای زیستی بیابتانی و بیابتان

رر ار بین سایر مدل ها نشان می اهد به طوری که بر رساس
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تابستان 1394

رین مدل و سناریوی بدبینان  A2کلی منطد پژوهش حتی

میپ یرا به طوری که ار بعد رز سال  2050به طور کلی رز

ررتفاعات کوهستان زرگرس ار او قلمرو زیستتی بیابتان و

بین رفته و جای خوا رر به ترتیل بته رستت

ارختت زرر و

بیابان بوتهزرر قررر میگیرا .طب رین مدل ررتفاعات زرگرس

جنگلهای مرطوب میاهند .همچنین جنگلهتای خشت،

میانی رر نیز قلمرو بیابان بوتته زرر اربتر متی گیترا .ریتن ار

جایگزین بلتش هتایی رز جنگتل هتای نمنتاا متی شتوند.

حالی رست که مدل  ECHO-Gپیشروی قلمروهای زیستتی

پیشروی مرز قلمرو بیابان و بیابان بوته زرر به سمت غرب و

بیابان و بیابان بوته زرر منطد پژوهش ار سال های پیش یابی

ارمنه های شرقی کوهستان زرگرس قابل مالحظه خورهد بوا.

رر کمتر رز سایر مدل ها برآورا می کند .همچنین طبت ریتن

همچنین نتای نشان میاهد آنچه رمروزه بتهمنزلت هشتدرر

مدل تأثیرپ یری قلمروهای زیستی ورقع شده ار نیم شرقی

پدیدۀ بیابان زریی و گستر

می شوا

کوهستان زرگرس میانی کمتر رز سایر مدل هاستت .ار ریتن

(حستتینی و همکتتاررن 1382؛ ارویتتش 1382؛ زهتابیتتان و

بتتتین او متتتدل  UKHADCM3و  GFDLCM20حالتتتت

همکتتاررن 1384؛ جعفتتری و همکتتاررن  )1385ار رثتتر

متوسطی رز تأثیرپ یری قلمروهای زیستی محدواۀ پژوهش

گرمایش جهانی تشدید و تدویت خورهد شد.

مرزهای بیابان گزرر

رر نسبت به او مدل ایگر نشان می اهند .ار کلیت متدل هتا
میتتزرن جابتتهجتتایی متترز قلمروهتتای زیستتتی ار ستتناریوی

یادداشتها

خو بینان  B2کمتر رز سناریوی بدبینان  A2رست.

1. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
)Change
2. General Circulation Model
3. Geophysical Fluid Dynamic laboratory
4. Goddard Institude for Space Study
5. Oregon State University
6. HADley Center gcM2
7. General Circulation Model
8. Douglas-fir
9. United Kingdom HADley Center gcM3
10. ECHO-G = ECHAM4 + HOPE-G , see:
http://www.ipcc-data.org/ar4/model-CONS-ECHOG- change.html
11. GISS-EH (Model E with the HYCOM ocean
)model
12. Geophysical Fluid Dynamic laboratory- Climate
Model 20
13. Model for the Assessment of Greenhouse-gas
Induced Climate Change (MAGICC), SCENario
)GENerator (SCENGEN
14. Inverse Distance Weighted
15. Desert
16. Desert scrub
17. Steppe
18. Thorn steppe/Woodland
19. Moist forest
20. Wet Forest

نتای رین پژوهش نشان ارا که قلمروهای زیستی ورقتع
ار کوهستان زرگرس تأثیر قابل مالحظته ری رر رز گرمتایش
جهانی خورهنتد پت یرفت و قلمروهتای زیستتی آن شتامل
رست

جنگل خش ،جنگل نمناا و جنگل های مرطتوب

با کاهش قابل مالحظهری روبهرو خورهند شد.
 .5نتیجهگیری
عالق اولت ها و سیاست گ رررن به مطالعات رقلیمی رغلتل
معطور به پدیدهها و آثار کوتاهمدت آن رست؛ ار حالی که
یکتتی رز آثتتار بلندمتتدت تغییتتر رقلتتیم متأثرشتتدن رنتتورف
زیستسامانهها جابهجایی مترزهتای زیستتی و بیتو هتای
ملتلز و رختالل ار تعاالهای موجوا زیستی رست.
نتای پژوهش حاضر نشان می اهد که گرمایش جهتانی
ار محدواۀ پژوهش سبل کاهش تنوف قلمروهتای زیستتی
می شوا .قلمروهایی رون رستت

جنگتل خشت ،جنگتل

مرطوب و جنگل های نمناا با کاهش پهن قابلمالحظتهری
روبتتهرو خورهنتتد شتتد .ار ریتتن میتتان بیشتتترین تتتأثیر رر رز
گرمایش جهانی او قلمرو رست

و جنگتل هتای مرطتوب

پیشیابی اثر گرمایش جهانی در قلمروهای زیستی
فرامرز خوشاخالق و همکاران
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