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اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوۀ گونۀ راش شرقی ()Fagus orientalis Lipsky
در جنگلهای هیرکانی ایران
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چکیده
نتایج بررسیهای اقلیمی نشان میدهد که طی  51سال گذشته ،اقلیم هیرکانی گرمتر شده است .در این پژوهش پرراکنش فعلری و آینردة
گونۀ راش تحت تأثیر اقلیم با استفاده از یک دیدگاه تلفیقی شامل پنج روش مختلر مردلسرازی پرراکنش گونرهای بررسری شرد .بررای
پیشبینی اثر تغییر اقلیم در سال  2101میالدی از پنج مدل گردش عمومی جو تحت چهار سناریوی خط سریر للترت ( )RCPsاسرتفاده
شد .همچنین با تحلیل تغییرات اندازة محدودة گونۀ راش ،رویشگاههای افزایشیافته ،کاهشیافته و حفظشده تحت تأثیر اقلریم بررای هرر
یک از سناریوهای تغییر اقلیم برای سال  2101میالدی مشخص شدند .نتایج نشان داد که در سال  2101میالدی تحت تأثیر تغییر اقلیم،
مساحت رویشگاههای مطلوب با قطعیت زیاد در خوشبینانهتررین سرناریو ( )RCP 2.6معرادل  02/09درصرد و در بدبینانرهتررین سرناریو
( )RCP 8.5معادل  19/15درصد کاهش خواهد داشت .نتایج تحلیل تغییرات اندازة دامنۀ گونۀ راش نشان داد که در شرایط تغییر اقلیم در
خوشبینانهترین حالت ( )RCP 2.6تنها  24/11درصد رویشگاههای مطلوب فعلی پایدار خواهند ماند که این میزان در بدبینانهترین حالرت
( )RCP 8.5با کاهش شدیدتر به  0/89درصد خواهد رسرید .همچنرین در سرال  2101مریالدی کمتررین مقردار رویشرگاههرای مطلروب
ازدسترفته تحت  RCP 2.6و برابر با  02/09درصد خواهد بود و بیشترین میزان رویشگاههای مطلوب ازدسترفته تحت  RCP 8.5و برابر با
 19/15درصد خواهد بود .پیشنهاد میشود تصمیمگیریهای مدیریتی و حفاظتی دربارة این گونه با مدنتر قررار دادن اثرر تغییرر اقلریم و
سازگار با این تغییرات در جنگلهای هیرکانی گرفته شود.
واژههای کلیدی :عدم قطعیت ،مدلهای پراکنش گونهای ،مدلهای ترکیبی ،مطلوبیت رویشگاه.

مقدمه
جنگلهای هیرکانی بهصورت نوار باریک و بلندی روی
دامنههای شمالی رشتهکوه البرز از آستارا تا گلری دالری در
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بجنورد دیده میشوند ( .)Marvi Mohadjer, 2012این
جنگل ها در حدود  111کیلومتر طول و  881کیلومتر
عرض دارند و مساحت کلی آنها  8/15میلیرون هکترار
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است که  85درصرد از کرل جنگرلهرای ایرران و 8/8
درصد از کل مساحت ایران را در بر میگیرند .عردهای
از باسررتانشناسرران گیرراهی ،جنگررلهررای خررزری را
سیسرررتمهرررای اکولررروژیکی بازمانرررده مر رینامنرررد
( .)Sagheb-Talebi et al., 2014در جنگررلهررای
هیرکانی ،حدود  11گونۀ درختری و  51گونرۀ چروبی
وجرود دارد ( .)Marvi Mohadjer, 2012گونرۀ راش
شررقی ( )Fagus orientalis Lipskyدر شرر اروپرا،
قفقرراز ،شررمال ترکیرره و شررمال ایررران پررراکنش دارد
( .)Adel et al., 2014این گونه از گونرههرای درختری
مهم و صنعتیترین گونۀ جنگل های هیرکانی است که
از لرب (آستارا) تا شر (درة زیارت واقرع در گرگران)
گسترش دارد .این گونه در حدود  80/2درصرد از کرل
مساحت جنگرل هرای شرمال کشرور را مریپوشراند و
دربرگیرندة  91درصد از حجم سرپا و  29/2درصرد از
تعداد پایههای درختی در جنگلهای هیرکرانی اسرت.
این گونه بین ارتفاع  011تا  8511متر از سطح دریرا،
گونۀ درختی لالب است ،درحالی که پایههای انفررادی
یررا گررروههررای کوچررک از ایررن گونرره را م ریترروان در
ارتفاعررات  911تررا  2111متررر از سررطح دریررا دیررد
(.)Sagheb-Talebi et al., 2014
گرم شدن سامانۀ اقلیمی ،آشکار و بردیهی اسرت و
از دهررۀ  8951بسرریاری از تغییرررات مشرراهدهشررده
بیسابقهاند .میانگین جهانی دمرا در طرول  811سرال
گذشته حدود  1/15درجۀ سانتیگراد افزایش یافتره و
سرعت افزایش دما در طول  95سال اخیرر نسربت بره
 8111سال گذشته بیشتر بوده اسرت (.)IPCC, 2013
با توجه به تغییرات جهانی اقلیم ،تغییر اقلیم در ایرران
نیررز اجتنررابناپررذیر اسررت .براسرراس نتررایج طررر
آشکارسررازی تغییررر اقلرریم ،در اک ررر ایسررتگاههررای
سینوپتیک ایران روند افزایش دما مشاهده شده اسرت.
نتایج بررسیهای اقلیمی بهوضو نشان میدهد که در
طری  51سررال گذشررته ،اقلرریم خررزری گرررمتررر شررده
( )Jafari, 2008و بهطرور کلری در طری بیسرت سرال
اخیر ،میرانگین دمرای ناحیرۀ رویشری خرزری1/04 ،
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درجرررۀ سرررانتیگررررراد افرررزایش یافتررره اسررررت
(.)Attarod et al., 2017
تغییرات در اقلیم سبب تغییرات در پراکنش و مرز
گونه ها میشود و تغییررات اقلیمری در آینرده ممکرن
است موجب انقراض جمعیتهرا و گونرههرا ،تغییررات
فنولرروژی و کررنشهررای متقابررل تغذی رهای ،تغییرررات
محرردودة پررراکنش ،مهرراجرت ،تررنشهررای زیسررتی
دگرگونشده و ناسازگاری گونهها با شرایط محلی شود
( .)Koralewski et al., 2015اقلریم یکری از عوامرل
اصلی پراکنش گونههای گیاهی در مناطق بزرگ مانند
یک اکوپرووینس یا ناحیۀ جنگلی است .درک سازوکار
و تأثیر اقلریم برر سریمای سررزمین بررای مردیریت و
حفاظت موفرق منرابع جنگلری زم اسرت و تغییررات
اقلیم میتواند در پراکنش و ترکیب جنگلها اثر داشته
باشررد ( .)Wang et al., 2013یکرری از سررریعترررین
اثرهای تغییر اقلیم ،جابهجایی در محدودة جغرافیرایی
گونههاست ،چراکه سبب تغییر الگوهای دما و رطوبرت
مریشررود کرره بررهطورمعمرول تعیررینکننرردة مرزهررای
گونه هاست .این موضوع ،سبب تغییر پراکنش گونه هرا
و محدودیت هرای دامنرۀ پرراکنش برههمرراه نرابودی
گونررههررا در محرردودة ارتفرراعی و عرررض جغرافیررایی
پایینتر میشود (.)Zomer et al., 2015
اسرراس پرریشبینرری پررراکنش گیاهرران و جررانوران،
مدل های پراکنش گونهای 8هسرتند کره ارتبراب برین
پررراکنش گونررههررا و متغیرهررای محیطرری را بررسرری
میکنند .مدلهای پراکنش گونهای بهعنوان مدلهرای
آشیان اکولوژیک و مدل های مطلوبیرت رویشرگاه نیرز
شناخته میشوند .مدل های پراکنش گونره ای بره طرور
گسترده ای برای پیش بینی پراکنش جغرافیایی گونه ها
در گذشته ،حال و آینده بهکار میروند و کاربرد آنها با
افزایش آگاهی از آثار تغییر اقلریم آینرده برر گونرههرا
برررهطرررور چشرررمگیری گسرررترش یافتررره اسرررت
(.)Remya et al., 2015

1. Species Distribution Models
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مدیران جنگرل بایرد دربرارة طرر هرای مردیریتی
طو نیمدت تصمیم گیرری کننرد ،درحرالی کره عردم
قطعیت دربارة اثر تغییر اقلیم هنروز هرم خیلری زیراد
است .منابع زیادی برای عدم قطعیت وجود دارنرد کره
مهم ترین آنها عبارت انرد از :الر ) عردم قطعیرت هرای
اقلیمی ناشی از مدلهای گردش عمرومی )GCMs( 8و
سناریوهای مختل برای خطوب سیر للترت گازهرای
گلخانه ای)RCPs( 2؛ ب) عدم قطعیت های مدلی ناشی
از مرردلهررای مختلرر شرربیهسررازی و ورودیهررا و
پارامترهررای آنهررا؛ و ج) عرردم قطعی رتهررای ناشرری از
فرررضهررای نادرسررت برررای بیولرروژی یررک گونرره
( .)Lindner et al., 2014یکی از راهحلهرای مناسرب
برای کاهش این عدم قطعیت ،استفاده از پیشبینی یرا
مدلهای ترکیبی 9است ( )Araújo & New, 2007که
در آن ،مدل های پراکنش گونه ای متفاوت ،مردل هرای
گرردش عمررومی و سررناریوهای مختلر تغییررر اقلرریم
ترکیب میشوند (.)Vieilledent et al., 2013
در سالهای اخیر ،تحقیقات زیادی دربارة اثر تغییر
اقلرریم بررر پررراکنش گونررههررای درخترری در جهرران
انجرررام گرفتررره اسرررت (;Chala et al., 2016
;Koralewski et al., 2015; Remya et al., 2015
 .)Vieilledent et al., 2013برررا وجرررود ایرررن،

مطالعات تأثیر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی گونره هرای
گیررراهی در ایرررران انگشرررتشرررمار برررودهانرررد.
( Sadat Fatemi Azarkhavarani et al., )2017در
پژوهشرری اثررر تغییررر اقلرریم بررر پررراکنش گونررۀ
 Juniperus excelsaرا با استفاده از مدل  MaxEntدر
استان سمنان بررسی کردند .نتایج نشان داد که تحت
 RCP 2.6در سررال  ،2101مسرراحت رویشررگاههررای
دارای مطلوبیت متوسط افزایش خواهد یافت ،درحالی
که سطح رویشگاه های دارای مطلوبیت خوب و خیلری

1. General Circulation Models
2. Representative Concentration Pathways
3. Ensemble models
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خوب کاهش خواهد یافت .همچنرین تحرت RCP 8.5

در سال  2101میالدی سطح هرر سره نروع رویشرگاه
دارای مطلوبیررررت متوسررررط ،خرررروب و خیلرررری
خرروب کرراهش خواهررد یافررت .در پررژوهش دیگررری
( Haidarian Aghakhani et al., )2017اثررر تغییررر
اقلرریم بررر پررراکنش جغرافیررایی گونررۀ بلرروب ایرانرری
( )Quercus brantiiرا در اسرررتان چهارمحررررال و
بختیاری بررسی کردند .آنها از روش های مردل سرازی
پررراکنش گونررهای شررامل مرردل خطرری تعم ریمیافترره،
تجزیرهوتحلیرل طبقررهبنردی درخترری ،شربکۀ عصرربی
مصنوعی ،مدل جمعی تعمیمیافته و جنگلتصادفی در
چارچوب روش تلفیقی استفاده کردند .نتایج نشان داد
که تحت سناریوی  RCP 4.5در سرال  ،2151وسرعت
رویشگاههای فعلی بلوب ایرانری  95/0درصرد کراهش
مییابد و همچنین حدود  28/4از مناطقی که در حال
حاضر شرایط اقلیمی مناسبی برای حضرور ایرن گونره
ندارند تحت تاثیر تغییر اقلیم به رویشگاه های مطلوب
تبدیل خواهند شد.
با اینکه نگرانیهای زیادی دربارة اثر تغییر اقلریم برر
تنوع زیستی وجود دارد ،در حال حاضر آثار این موضروع
بر گونههای گیاهی و جانوری کشورمان ناشرناخته مانرده
است و دانش اندکی در این زمینه وجرود دارد .علریرلرم
قدمت جنگل های هیرکانی و تنوع زیاد گونههای گیراهی
در این جنگلها ،تاکنون هیچ پژوهشری دربرارة اثرهرای
تغییر اقلیم بر پراکنش یا نابودی آنها انجام نگرفته اسرت.
یکی از گونههای مهم و اصلی ایرن جنگرلهرا گونرۀ راش
است .در این پژوهش پراکنش جغرافیرایی ایرن گونره در
شرایط اقلیمی فعلی و همچنین تحت تأثیر تغییرر اقلریم
آینده در چارچوب یک مردل ترکیبری پریشبینری شرد.
نتایج این پژوهش میتواند بهعنوان ابزاری مناسرب بررای
کمررک برره تصررمیمگی رریهررای مرردیریتی و طررر هررای
حفاظتی و احیا در جنگلهرای هیرکرانی اسرتفاده شرود،
بهصورتی که این تصمیمگیریهرا و طرر هرا سرازگار برا
اثرهای تغییر اقلیم باشند.

254

مواد و روشها
منطقۀپژوهش

منطقۀ پژوهش جنگل های هیرکانی است که برین
عررررض جغرافیرررایی  92°ترررا  91°شرررمالی و طرررول
جغرافیایی  41°تا 52°شرقی واقع شده است .گسترش
عمودی جنگلهای هیرکانی از سطح دریا آلاز میشود
و حداک ر تا ارتفاع  2111متر از سطح دریا ادامه دارد.
میانگین بارندگی سا نه بین  591میلیمتر در شر و
 8951میلیمتر در لرب است .در طول دهۀ گذشرته،
میانگین دمای سا نه بین  85درجرۀ سرانتی گرراد در
لرب و  80/5درجۀ سانتیگراد در شر متغیر است.
روش پژوهش

مراحل مختل مطالعۀ اثر تغییر اقلیم بر پرراکنش
گونۀ راش شرقی در جنگل هرای هیرکرانی برهصرورت
شماتیک در شکل  8ارائه شده است.
دادههای حضور گونۀ راش

دادههرای حضرور و لیراب گونرۀ راش از دادههررای
آماربرداری طر های جنگلرداری جنگرل هرای شرمال
کشور بهدست آمرد .بررای اجتنراب از اریرب ناشری از
نمونه برداری در مناطق دارای طر جنگلرداری ،بررای
هر  8کیلومترمربع تنها یرک دادة حضرور بررای گونرۀ
راش انتخاب شد (در تفکیرک فضرایی  91ثانیره یرا 8
کیلومترمربررع) ( .)Zhang et al., 2012همچنررین
دادههای لیاب تکمیلی در مناطقی کره فاقرد هرگونره
پوشرررش درختررری بودنرررد ،برررا اسرررتفاده از نقشرررۀ
 )Arino et al., 2012( GlobeCover 2009و بسرتۀ
 ecospatدر محیط نرمافزار  Rنسرخه  3.4.0اسرتخراج
شد .در نهایت بررای گونرۀ راش  8192دادة حضرور و
 2588دادة لیاب بهدست آمد.

اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی...

تا  2111میالدی) با تفکیک فضایی  8کیلرومتر مربرع
از پایگرررررررررررراه دادههررررررررررررای Worldclim
( )www.worldclim.orgبهدست آمد .در این تحقیق،
برای بررسی اثر تغییر اقلریم در سرال  2101مریالدی
(میانگین برای سال های  2121تا  2111میالدی) و با
توجه بره عردم قطعیرت هرای ناشری از مردل گرردش
عمومی جو ( ،)GCMsاز پرنج مردل گرردش عمرومی
شررامل ،HadGEM2-ES ،CCSM4 ،BCC-CSM1-1
 MIROC-ESMو  MRI-CGCM3تحت چهار سناریو
شرامل  RCP 6.0 ،RCP 4.5 ،RCP 2.6و RCP 8.5
اسررتفاده شررد .متغیررر ارتفرراع از مرردل رقررومی ارتفرراع
( )DEMسنجندة  ASTERبا تفکیک مکرانی  91مترر
بهدست آمد و از آن برای تولید یههای شیب ،جهرت
جغرافیایی و شاخص پرتوگیری توپوگرافیرک 8توسرط
بستۀ  rasterدر محیط  Rاستفاده شد .از نقشۀ منابع و
استعداد خاک هرای ایرررران برا مقیراس 8:8111111
(تهیهشده توسط مؤسسۀ تحقیقات آب و خراک ایرران
در سال  )8911برای آمادهسازی متغیر رستهای خاک
استفاده شد .برای بررسی همخطری میران متغیرهرای
محیطی از یک فرایند گامبهگام و تخمین عامرل ترورم
واریانس )VIF( 2با استفاده از بسرتۀ  usdmدر محریط
 Rاستفاده شد و تنها متغیرهایی با مقردار  VIFکمترر
از  81انتخاب شدند ( .)Naimi et al., 2014در نهایرت
 9متغیررر محیطرری شررامل  :BIO3ایزوترمررالیتی یررا
همدمایی :BIO8 ،میانگین دما در مرطوبترین فصرل
سال :BIO10 ،میانگین دما در گررمتررین فصرل سرال،
 :BIO15تغییرات بارنردگی فصرلی (ضرریب تغییررات)،
 :BIO19بارنردگی در سرردترین فصرل سرال ،شریب،
مقرررادیر جهرررت جغرافیرررایی ،شررراخص پرتررروگیری
توپوگرافیک و خاک بهمنتور مدلسازی وارد مردلهرا
شدند.

متغیرهای محیطی

نوزده متغیر زیستاقلیمی (جدول  )8ریرز مقیراس
شررده برررای شرررایط اقلیمرری فعلرری ( )8951-2111و
آینده ( 2101میالدی؛ میانگین برای سالهرای 2121

1. Topographic exposure
2. Variance Inflation Factor
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شکل  -8مراحل اجرای پژوهش

جدول  -8متغیرهای زیستاقلیمی استفادهشده در پژوهش
نام اختصاری

متغیر زیستاقلیمی

نام اختصاری

متغیر زیستاقلیمی

BIO1

میانگین دمای سا نه

BIO11

میانگین دما در سردترین فصل سال

BIO2

میانگین دامنۀ دمای روزانه

BIO12

مجموع بارندگی سا نه

BIO3

ایزوترمالیتی یا همدمایی (())BIO7/BIO2( × )811

BIO13

بارندگی در مرطوبترین ماه سال

BIO4

تغییرات فصلی دما ( ×811انحراف معیار)

BIO14

بارندگی در خشکترین ماه سال

BIO5

حداک ر دما در گرمترین ماه

BIO15

تغییرات بارندگی فصلی (ضریب تغییرات)

BIO6

حداقل دما در سردترین ماه

BIO16

بارندگی در مرطوبترین فصل سال

BIO7

تغییرات دمای سا نه ()BIO5-BIO6

BIO17

بارندگی در خشکترین فصل سال

BIO8

میانگین دما در مرطوبترین فصل سال

BIO18

بارندگی در گرمترین فصل سال

BIO9

میانگین دما در خشکترین فصل سال

BIO19

بارندگی در سردترین فصل سال

BIO10

میانگین دما در گرمترین فصل سال
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مدلهای پراکنش گونهای

در این پژوهش برای در نتر گرفتن عردم قطعیرت
ناشی از روشهای مختلر مردلسرازی ،از پرنج روش
مرردلسررازی پررراکنش گونررهای شررامل مرردل خطرری
تعم ریمیافترره ،)GLM( 8مرردل جمعرری تعم ریمیافترره2
( ،)GAMتحلیرررل طبقرررهبنررردی درختررری،)CTA( 3
مررردل رگرسررریون تقویرررتشرررده )GBM( 4و روش
جنگل های تصادفی )RF( 5برای پریش بینری پرراکنش
فعلی گونۀ راش و همچنین ارزیابی اثر تغییر اقلیم برر
پراکنش آیندة این گونه استفاده شد .مدلسازیهرا برا
استفاده از بستۀ  biomod2در محیط نرم افزار  Rانجام
گرفت.
ارزیابی مدلها

برای ارزیابی قابلیت پیشبینی مدلها از پنج تکرار
دسته بندی تصادفی برای هریک از پنج مدل پرراکنش
گونهای اسرتفاده شرد .در هرر تقسریم تصرادفی از 01
درصد دادههای حضور برای تولیرد مردل و  91درصرد
برراقیمانررده برررای ارزیررابی آن اسررتفاده شررد .برررای
اندازه گیری صحت مدل هرای مختلر در پریش بینری
پررراکنش گونررۀ راش از مقررادیر سررطح زیررر منحنرری
( )AUCدر تحلیل ویژگی عملیراتی پذیرنرده ()ROC
استفاده شد که بررای مشرخص کرردن کرارایی مردل
بهکار میرود و مقادیر آن از صفر تا یک تغییر میکند.
 AUCبا مقدار  1/5نشان میدهرد کره کرارایی تمرایز
مدل به صورت تصادفی است .مدل با مقدار  AUCبین
 1/ 0تا  1/5دارای دقت کرم ،برین  1/0ترا  1/1دارای
دقررت متوسررط 1/1 ،تررا  1/9دارای خرروب و  1/9تررا 8
دارای دقت کامرل اسرت .در ایرن پرژوهش مردلهرای
دارای مقرادیر  AUCبرزرگتررر یرا مسراوی  1/0برررای
پ ریشبین ری پررراکنش گونررۀ راش در شرررایط مختل ر
اقلیمی استفاده شد (.)Shirley et al., 2013

اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی...

مدل ترکیبی پراکنش گونۀۀ راش تحۀ
مختلف

شۀرای

اقلیمی54928

احتمال پراکنش گونۀ راش با استفاده از پنج مردل
پراکنش گونه ای در شررایط اقلیمری مختلر (فعلری،
آینده :تحت پنج مردل گرردش عمرومی جرو و چهرار
 RCPبرررای سررال  )2101تولیررد شررد .برررای تبرردیل
نقشههای احتمال حضور به نقشههای حضرور و لیراب
از دو آستانۀ مختل استفاده شد :ال ) بیشرینهسرازی
آمررارة مهررارت درسررت)TSS( 2؛ ب) بیشررینهسررازی
 .Kappaدر مرحلۀ بعد نقشه هرای حضرور و لیراب برا
استفاده از میانگینگیری از نقشههای انفرادی حضور و
لیاب گونۀ راش به نقشۀ ترکیبی حضور و لیراب ایرن
گونه تحت شرایط اقلیمری مختلر تبردیل شردند .در
نهایت نقشه های حضور و لیاب تلفیقی براساس سرهم
مدلهایی که حضور و لیاب گونره را در هرر رویشرگاه
پیشبینی میکنند ،به سره گرروه طبقرهبنردی شردند
( :)Chala et al., 2016ال ) رویشگاههایی که کمتر از
 91درصررد مرردلهررا حضررور گونررۀ راش را در آنهررا
پیش بینی میکنند (رویشگاه های نامطلوب با قطعیرت
زیاد)؛ ب) رویشرگاههرایی کره برین  91ترا  21درصرد
مدل ها حضور گونۀ راش را در آنها پیش بینی میکنند
(عررردم قطعیررررت در مطلوبیرررت رویشررررگاههررررا)؛
ج) رویشگاههایی که بیشتر از  21درصد مدلها حضور
گونۀ راش را در آنها پیشبینی میکنند (رویشگاههرای
مطلوب با قطعیت زیاد).
تحلیل تغییرات اندازۀ محۀدودۀ پۀراکنش گونۀۀ
راش تح

تأثیر تغییر اقلیم
پرراکنش0

برای تحلیرل تغییررات انردازة محردودة
گونۀ راش تحت تأثیر تغییر اقلیم ،نقشه هرای تلفیقری

1. Generalized Linear Model
2. Generalized Additive Model
3. Classification Tree Analyses
4. Generalized Boosting Model
5. Random Forests
6. True Skill Statistic
7. Range Size Analysis
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حضور و لیاب بهدستآمرده در دو گرروه طبقرهبنردی
مجدد شدند :ال ) رویشگاههرای مطلروب کره در آنهرا
بیشررتر از  21درصررد مرردلهررا حضررور گونررۀ راش را
پیش بینی میکنند؛ ب) رویشگاه های نامطلوب کره در
آنها کمتر از  21درصد مردلهرا حضرور گونرۀ راش را
پیش بینی میکنند .در نهایت نقشه های تغییرات اندازة
محدودة پراکنش گونۀ راش در چهار گروه زیر بهدست
آمد :ال ) رویشگاههای پایردار :رویشرگاههرایی کره در
حال حاضر گونۀ راش در آنها حضور دارد و پیشبینری
میشود که در آینرده نیرز ایرن گونره در آنهرا حضرور
داشررته باشررد؛ ب) رویشررگاههررای ازدسررترفترره:
رویشگاه هایی که گونرۀ راش در حرال حاضرر در آنهرا
حضور دارد ،ولی پیشبینی میشرود کره تغییرر اقلریم
موجب نامطلوب شدن شرایط اقلیمی برای ایرن گونره
شود؛ ج) رویشگاه های به دست آمده :رویشگاه هایی کره
در حال حاضر گونۀ راش در آنهرا حضرور نردارد ،ولری
تغییر اقلیم سبب مناسب شدن شرایط اقلیمری بررای
حضور این گونه میشود؛ د) رویشرگاه هرای نرامطلوب:
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رویشگاههایی که هم در شرایط اقلیمی فعلی و هرم در
شرایط اقلیمی آینده بررای گونرۀ راش نرامطلوبانرد و
این گونه در آنها حضور ندارد.
نتایج
مدلسازی پراکنش گونۀ راش

صحت پیشبینی پرراکنش گونرۀ راش بررای همرۀ
مدل ها برا میرانگین  = ±1/18( 1/12انحرراف معیرار)
خوب بود (جدول  .)2مردلهرای دارای مقرادیر AUC
بیشتر از  1/01دارای قدرت تمایز قابرل قبرول بودنرد.
روش مرردلسررازی  GBMبررا میررانگین  AUCمعررادل
 = ± 1/18( 1/11انحرررراف معیرررار) دارای بیشرررترین
موفقیت پیشبینی و روش مدلسازی  CTAبرا مقردار
میرررانگین  AUCمعرررادل  = ± 1/18( 1/12انحرررراف
معیار) دارای کمترین موفقیت در پیشبینری پرراکنش
گونۀ راش بودند.

جدول  -2صحت مدل بهدستآمده از میانگین مقادیر  AUCدر مقابل دادههای مستقل
تکرار مدلها

الگوریتمهای مدلسازی
GLM

GAM

CTA

GBM

RF

میانگین

انحراف معیار

8

1/102

1/115

1/195

1/111

1/199

1/11

±1/12

2

1/129

1/104

1/128

1/111

1/198

1/10

±1/12

9

1/151

1/128

1/191

1/108

1/111

1/12

±1/12

4

1/151

1/129

1/121

1/109

1/119

1/12

±1/12

5

1/152

1/122

1/119

1/109

1/118

1/12

±1/19

میانگین

1/12

1/10

1/12

1/11

1/10

1/12

±1/12

انحراف معیار

±1/18

±1/18

±1/18

±1/18

±1/18

پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش گونۀۀ راش
در سال  2272میالدی

نتررایج نشرران داد کرره در شرررایط اقلیمرری کنررونی،
مساحت رویشگاه های مطلوب با قطعیت زیاد برای گونۀ

راش 80905 ،کیلومتر مربع است ،درحالی که مساحت
رویشگاه های دارای عدم قطعیرت در مطلوبیرت معرادل
 4884کیلومترمربع است (شکل  2و جدول .)9
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شکل  -2پراکنش گونۀ راش تحت تأثیر اقلیم فعلی در جنگلهای هیرکانی

( 19/15 )RCP 8.5درصررد کرراهش خواهررد داشررت.
همچنین رویشگاههای دارای عدم قطعیت در مطلوبیرت
در سال  2101میالدی ،تحت  RCP 2.6معادل 51/42
درصد افزایش و تحت  RCP 8.5معرادل  58/10درصرد
کاهش خواهد یافت (جدول  9و شکل .)9

نتایج تغییرات رویشگاههرای مطلروب گونرۀ راش در
شرایط قطعیت و عدم قطعیت تحت تأثیر تغییرر اقلریم
(جرردول  9و شررکل  )9نشرران داد کرره در سررال 2101
میالدی تحت تأثیر تغییر اقلیم ،مساحت رویشرگاههرای
مطلوب با قطعیت زیراد در خروش بینانره تررین سرناریو
( 02/09 )RCP 2.6درصد و در بدبینانرهتررین سرناریو

جدول  -9مساحت و تغییرات رویشگاههای مطلوب گونۀ راش در شرایط قطعیت و عدم قطعیت تحت تأثیر تغییر اقلیم

شرایط اقلیمی

رویشگاههای
دارای عدم
قطعیت در
مطلوبیت

کیلومتر
مربع

کیلومتر
مربع

درصد

کیلومتر
مربع

کیلومتر
مربع

درصد

کیلومتر
مربع

کیلومتر
مربع

درصد

15901

-

-

4884

-

-

80905

-

-

RCP 2.6

95289

+81249

+82/11

2181

+2014

+25/09

4021

-82240

-02/09

RCP 4.5

92454

+88114

+82/91

2981

+2114

+21/82

9410

-89111

-09/99

RCP 6.0

99402

+82812

+82/52

4219

+529

+89/19

2011

-84205

-14/42

RCP 8.5

819119

+80089

+21/05

2189

-2818

-58/10

8029

-85282

-19/15

فعلی

سال
2101

رویشگاههای
نامطلوب با
قطعیت زیاد

تغییرات رویشگاههای
نامطلوب با قطعیت
زیاد*

تغییرات
رویشگاههای دارای
عدم قطعیت در
مطلوبیت*

رویشگاههای
مطلوب با
قطعیت با

تغییرات
رویشگاههای مطلوب
با قطعیت با *

*عالمت منفی ( )-نشاندهندة کاهش و عالمت م بت ( )+نشاندهندة افزایش سطح است.
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نتایج تغییرات ارتفاعی رویشگاه های مطلوب گونرۀ
راش تحت تأثیر تغییر اقلیم (جدول  )4نشران داد کره
میانگین ارتفاع رویشگاههرای راش در شررایط اقلیمری
فعلی معرادل  8910مترر از سرطح دریاسرت .حرداقل
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متوسط ارتفاع رویشگاه هرای مطلروب در سرال 2101
مرریالدی تحررت  8209( RCP 2.6متررر) و حررداک ر
میانگین آن تحت  8949( RCP 8.5متر) خواهد بود.

جدول  -4ارتفاع از سطح دریا در رویشگاههای مطلوب با قطعیت زیاد برای گونۀ راش در شرایط مختل اقلیمی
ارتفاع از سطح دریا
(متر)

شرایط اقلیمی
سال  2101میالدی

فعلی
RCP 2.6

RCP 4.5

RCP 6.5

RCP 8.5

میانگین

8910

8290

8019

8022

8949

انحراف معیار

±411

±994

±901

±992

±992

کمینه

210

104

095

095

8808

بیشینه

2999

2019

2910

2190

2999

(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل  -9پراکنش گونۀ راش تحت تأثیر تغییر اقلیم در سال  2101میالدی در جنگلهای هیرکانی( .ال ) :پراکنش تحت تأثیر
( ،RCP 2.6ب) :پراکنش تحت تأثیر ( ،RCP 4.5ج) :پراکنش تحت تأثیر ( RCP 6.0د) :پراکنش تحت تأثیر RCP 8.5

تحلیل تغییرات اندازۀ دامنۀ گونۀ راش

نتررایج تحلیررل تغییرررات انرردازة دامن رۀ گونررۀ راش
(جدول  5و شکل  )4نشران مریدهرد کره در شررایط
تغییررررر اقلررررریم در سررررال  2101مررررریالدی در
خوشبینانهترین حالت ( )RCP 2.6تنها  24/11درصد

رویشگاه های مطلروب فعلری (رویشرگاه هرای مطلروب
پایدار) مطلوبیرت رویشرگاهی خرود را حفرظ خواهنرد
کرد ،درصورتی که در بدبینانهترین حالرت ()RCP 8.5
این میزان با کاهش شدیدتر بره  0/89درصرد خواهرد
رسررید .همچنررین در سررال  2101مرریالدی کمترررین
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بود .رویشگاه های مطلوب بهدست آمرده در اثرر تغییرر
اقلریم تحرت  RCP 2.6معرادل  2/48درصرد و تحرت
 RCP 8.5معادل  9/12درصد خواهد بود.

مقرردار رویشررگاههررای مطلرروب ازدسررترفترره تحررت
سناریوی  RCP 2.6و برابر با  02/09درصد خواهد بود
و بیشترین میزان رویشگاههای مطلروب ازدسرترفتره
تحت سناریو  RCP 8.5و برابر با  19/15درصد خواهد

جدول  -5نتایج تحلیل تغییرات اندازة دامنۀ گونۀ راش تحت تأثیر تغییر اقلیم

شرایط اقلیمی

تغییرات رویشگاههای
مطلوب

کیلومتر
مربع

کیلومتر
مربع

درصد

کیلومتر
مربع

درصد

کیلومتر
مربع

درصد

کیلومتر
مربع

درصد

80905

-

-

-

-

-

-

-

-

RCP 2.6

4021

4919

24/11

89122

05/21

489

2/48

-82240

-02/09

RCP 4.5

9410

2942

82/99

84499

19/10

545

9/84

-89111

-09/99

RCP 6.0

2011

2280

82/02

85851

10/24

419

2/01

-84205

-14/42

RCP 8.5

8029

8291

0/89

82890

92/11

525

9/12

-85282

-19/15

فعلی
سال
2101

مجموع
رویشگاههای
مطلوب

رویشگاههای مطلوب
پایدار تحت تأثیر
تغییر اقلیم

رویشگاههای
مطلوب ازدسترفته
تحت تأثیر تغییر
اقلیم

رویشگاههای مطلوب
بهدستآمده تحت
تأثیر تغییر اقلیم

*عالمت منفی ( )-نشاندهندة کاهش و عالمت م بت ( )+نشاندهندة افزایش سطح است.

(ب)

(الف)

(د)

(ج)

شکل  -4تغییرات اندازة محدودة پراکنش گونۀ راش تحت تأثیر تغییر اقلیم در سال  2101میالدی در جنگلهای هیرکانی.
(ال ) :تغییرات اندازة محدودة پراکنش تحت تأثیر ( ،RCP 2.6ب) :تغییرات اندازة محدودة پراکنش تحت تأثیر ،RCP 4.5
(ج) :تغییرات اندازة محدودة پراکنش تحت تأثیر  RCP 6.0و (د) :تغییرات اندازة محدودة پراکنش تحت تأثیر RCP 8.5
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بحث
همۀ روش هرای مردل سرازی اسرتفاده شرده بررای
پیش بینی پراکنش گونرۀ راش دارای مقردار میرانگین
 AUCبا تر از  1/12بودنرد .مقردار  AUCبرین  1/1و
 1/9نشان میدهد که این مدلها دارای قابلیت خروبی
برای پیش بینی پراکنش گونرۀ راش در منطقرۀ مرورد
مطالعه هستند .در ایرن پرژوهش ،نترایج مردلسرازی
پراکنش گونۀ راش در شرایط اقلیمی فعلری نشران داد
که رویشگاههای مطلوب گونۀ راش از آستارا تا حروالی
گرگان گسترش دارنرد کره ایرن موضروع برا محردودة
پراکنش ذکرشده توسط ( Marvi Mohadjer )2012و
( Sagheb-Talebi et al. )2014همخررروانی دارد .از
طرف دیگر ،انطبا نقاب حضور بر نقشه پراکنش گونۀ
راش نیز تأییدکنندة این موضوع است.
نتایج حاصرل از پرراکنش گونرۀ راش تحرت ترأثیر
اقلیم نشان میدهد که ایرن گونره در شررایط اقلیمری
گرمتر ،بخش های وسیعی از رویشگاههای مناسب خود
را از دست خواهد داد .در میان اکوسیستمهای جهران،
جنگلهای کوهستانی و رویشرگاههرای منحصرربهفررد
آنها ،بهوضو در معرض تغییرات اقلیمی قررار دارنرد و
کرراهش شرردید محرردودة پررراکنش از خصوصرریات
سیستم های کوهستانی هستند که فضراهای کروچکی
برای جابهجایی به طرف ارتفاعات بیشتر دارنرد .ازآنجرا
که جنگل های هیرکانی به صورت نوار باریکی هسرتند،
این موضوع ممکن است در مورد از بین رفرتن بخرش
بزرگی از رویشگاههای مطلوب گونۀ راش در اثر تغییرر
اقلیم صد کند )Engler et al., 2011( .در پژوهشری
با مطالعۀ اثر تغییر اقلیم بر گیاهان در کوهسرتانهرای
اروپا به این نتیجه رسیدند کره برهدلیرل کمترر برودن
فضاها برای جابهجایی رو به با ی گونه های گیاهی در
اثر تغییرر اقلریم ،وضرعیت در رویشرگاههرای مطلروب
ازدسررترفترره در منرراطق کوهسررتانی ماننررد پیرنرره و
بخش های شرقی آلپ بسیار شدیدتر از منراطق دیگرر
مانند بخشهای اصلی آلپ ،کارپاتین و کوهستانهرای
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اسررررکاتلند و اسررررکاندیناوی اسررررت .همچنررررین
( Chala et al. )2016در پژوهشی با مطالعۀ اثر اقلریم
بر پراکنش گونۀ  ،Lobelia rhynchopetalumاز دست
رفتن مناطق وسیعی از رویشگاه های مطلوب این گونه
را ناشی از کم بودن فضا برای جابهجایی این گونره بره
ارتفاعات برا تر مریداننرد .در مطالعرات مختلر  ،اثرر
گرمررایش جهررانی بررر کرراهش رویشررگاههررای مطلرروب
گونههرای مختلر جرنس راش گرزارش شرده اسرت.
) Matsui et al. (2009در پژوهشی با مطالعره دربرارة
اثر تغییر اقلیم بر پرراکنش گونرۀ  Fagus crenataدر
ژاپرن نتیجره گرفتنرد کره برا افرزایش دمرا و کراهش
بارندگی تحت تأثیرتغییر اقلیم ،رویشگاههرای مطلروب
این گونه به شدت کاهش خواهرد یافرت .در پژوهشری
) Iverson & Prasad (2002پریشبینری کردنرد کره
تغییر اقلریم سربب کراهش شردید رویشرگاه مطلروب
 Fagus grandifoliaدر آمریکا خواهد شد .همچنرین
) Kramer et al. (2010پیشبینی کردنرد کره بخرش
وسرررریعی از رویشررررگاههررررای مطلرررروب گونررررۀ
 Fagus sylvaticaدر اروپا در اثر تغییر اقلریم از برین
خواهد رفت.
نتایج نشان داد که در اثر تغییر اقلیم ،رویشگاههای
مطلوب در ارتفاع با تری از سطح دریرا خواهنرد برود.
میررانگین ارتفرراع از سررطح دریررا برررای رویشررگاههررای
مطلوب گونۀ راش در شررایط اقلیمری فعلری برابرر برا
 ،8910کمینررۀ آن  210و بیشررینۀ آن  2501متررر از
سطح دریاست .درحالی که در سال  2101میالدی در
خوشبینانهترین سناریو ( )RCP2.6میانگین ارتفراع از
سطح دریای رویشگاههای مطلوب با قطعیرت زیراد بره
میزان  981متر افرزایش خواهرد یافرت .همچنرین در
سرررال  2101مررریالدی در بدبینانرررهتررررین سرررناریو
( )RCP 8.5میرررانگین ارتفررراع از سرررطح دریرررای
رویشگاههای مطلوب با قطعیرت زیراد بره میرزان 552
متر افزایش خواهد داشت .انتتار میرود که در مناطق
کوهستانی گونه های درختی در واکنش به تغییر اقلیم
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برره سررمت ارتفاعررات بررا تر گسررترش پیرردا کننررد
( .)Lin et al., 2014در تحقیقرات دیگرر نیرز موضروع
گسترش ارتفاعی پراکنش گونههرا تحرت ترأثیر اقلریم
تأیید شده است ( Cheaib et al., 2012; Haidarian
 )Aghakhani et al., 2017; Kramer et al., 2010که
با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
یافته های این پرژوهش نشران داد در جنگرلهرای
هیرکانی ،گونۀ راش به تغییرات اقلیمی بسیار حسراس
است ،بهصورتی کره حتری برا خفیر تررین گرمرایش
جهانی تحت  RCP 2.6در سال  2101میالدی معادل
 02/09درصد از رویشگاه های مطلوب خود را از دست
خواهد داد .ایرن موضروع ممکرن اسرت ناشری از ایرن
موضوع باشرد کره بره طرور کلری در تعیرین پرراکنش
گونههای جنس راش اثرهای اقلیم حرارتری از اثرهرای
رطوبت مهمتر اسرت ( )Fang & Lechowicz, 2006و
در نتیجه ،تغییررات حرارتری مریتوانرد بره شردت برر
مطلوبیت رویشگاهی این گونه تأثیر بگذارد.
با توجه به نقشههای حاصل از تحلیل اندازة دامنرۀ
گونرررۀ راش مررریتررروان نتیجررره گرفرررت کررره در
خوشبینانهترین سرناریوی تغییرر اقلریم (،)RCP 2.6
همررۀ رویشررگاههررای مطلرروب بررا قطعیررت زیرراد در
استان های گلستان و شر مازندران به رویشرگاه هرای
دارای عرردم قطعیررت در مطلوبیررت و رویشررگاههررای
نامطلوب با قطعیت زیاد تبدیل خواهند شرد .از طررف
دیگر ،تأثیرات تغییر اقلیم تحت  RCP 2.6در مرکرز و
لرب مازندران ،گریالن و آسرتارا خفیر ترر اسرت و از
دست رفتن رویشگاههای مطلوب برا قطعیرت زیراد یرا
تبدیل آنها بره رویشرگاههرای دارای عردم قطعیرت در
مطلوبیت ،بیشتر در ارتفاعات پایین و ارتفاعرات بسریار
با ی مازندران و ارتفاعات پایین شر و مرکرز گریالن
دیده میشود .در لرب گیالن و آستارا از دسرت رفرتن
رویشگاه های مطلوب به صورت جزئریترر در ارتفاعرات
پایین مشاهده میشرود .مسراحت رویشرگاههرایی کره
تحت تأثیر تغییر اقلیم به رویشگاههای مطلوب راش با
قطعیت زیاد اضافه خواهند شد بسیار کم است و تنهرا
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در ارتفاعات با ی لررب گریالن و آسرتارا پریشبینری
میشرود .در اثرر تغییرر اقلریم تحرت  RCP 8.5همرۀ
رویشررگاههررای اسررتان گلسررتان ،بخررش بزرگرری از
رویشگاه های استان مازندران و بخرشهرایی از اسرتان
گیالن و آسرتارا مطلوبیرت اقلیمری خرود را از دسرت
خواهند داد .تحت این سناریو ،این گونه تنها در بخش
کوچکی در ارتفاعات میانی استان مازندران برین آمرل
تا چالوس ،بخشهایی از ارتفاعات میانی شر و مرکرز
گیالن و ارتفاعات با ی لرب گیالن و ارتفاعات میرانی
تا با ی آستارا وجود خواهد داشت.
به طور کلی نتایج این پرژوهش نشران داد کره اثرر
تغییر اقلیم بر پراکنش گونۀ راش در بخش های شرقی
و مرکزی شردیدتر از بخرشهرای لربری جنگرلهرای
هیرکانی خواهد بود .این دو ناحیره از نترر رژیرمهرای
بارندگی کامالً با هرم تفراوت دارنرد و در جنگرلهرای
هیرکانی از لررب بره شرر  ،میرانگین دمرای سرا نه
افزایش و میانگین بارنردگی سرا نه کراهش مرییابرد
( .)Sagheb-Talebi et al., 2014ایرن موضروع سربب
میشود که رویشرگاههرای راش در منراطق مرکرزی و
شرقی جنگل های هیرکرانی (برهویرژه در اسرتان هرای
مازندران و گلستان) شکنندهتر باشرند و تغییرر اقلریم
تأثیرات منفی شدیدتری بر رویشگاههای راش در ایرن
نواحی داشته باشد.
تغییر اقلیم برهدلیرل ترأثیر مسرتقیم برر کارکردهرا و
خرردمات جنگررل و همچنررین فاصررلۀ طررو نی بررین
تصمیمگیریهای مدیریتی و تبعات آنهرا ،از چرالشهرای
اساسی مدیران جنگل است .برا توجره بره ایرن موضروع،
مدیران جنگل با عدم قطعیت زیادی مواجه خواهند برود،
چراکه شرایط رویشگاهی بهطور کلی برای آینده ثابت در
نتر گرفته میشود ،درحالی که پارامترهای اقلیمی نتیرر
دما ،بارندگی و آب در دسترس گیاهان تحت تأثیر اقلریم
تغییر خواهد کرد ( .)Brang et al., 2014یافتههای این
پژوهش پیش بینی میکند که رویشگاه های مطلروب و
بهتبع آن پراکنش گونۀ راش در جنگلهرای هیرکرانی
بهشدت تحت تأثیر تغییر اقلریم قررار خواهرد گرفرت.
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گونررۀ راش در حرردود  80/2درصررد از کررل سررطح
جنگلهای شمال کشرور را مریپوشراند و دربرگیرنردة
 91درصررد از حجررم سرررپا و  29/2درصررد از تعررداد
پای رههررای درخترری در جنگررلهررای هیرکررانی اسررت
( )Sagheb-Talebi et al., 2014و درنتیجه اثرر تغییرر
اقلیم بر این گونه مریتوانرد جنگرل هرای هیرکرانی را
بهشدت تحت تأثیر قرار دهد .با توجه بره ایرن مروارد،
باید تصمیمگیریهای مردیریتی و حفراظتی در مرورد
این گونه با مدنتر قرار دادن اثر تغییر اقلیم و سرازگار
با این تغییرات در جنگلهای هیرکانی صورت گیرد.
جنگل های هیرکانی گسترة وسریعی از خردمات را
به محیط زیسرت و جوامرع محلری ارائره مریکننرد و
اهمیررت حیرراتی در نگهررداری از خرراک و تص رفیۀ آب
دارنررد .تغییررر اقلرریم تررأثیرات شرردیدی بررر مطلوبیررت
رویشگاه های راش خواهد داشت و بره طرور کلری ایرن
گونه حتی تحت خروش بینانره تررین سرناریوی تغییرر
اقلیم ( ،)RCP 2.6قسمت عمدة رویشگاههای مطلروب
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خود را در جنگلهای هیرکرانی از دسرت خواهرد داد.
انتتار میرود جابهجایی مرزهای پرراکنش گونرۀ راش
هم در جهت شرقی-لربی و هرم در گرادیران ارتفراعی
باشد .این تغییرات میتواند خطر زیرادی در کارکردهرا
و خدمات این جنگل ها ایجاد کند .در پایران پیشرنهاد
میشود که در مدیریت جنگلها از تصمیمگیرریهرا و
شیوه های جنگل شناسی سازگار با تغییر اقلیم استفاده
شود و همچنین طر های حفاظت گونۀ راش منطبرق
بر تأثیرات تغییر اقلیم تهیه شود .برای م ال ،اسرتفاده
از شریوههررای جنگررلشناسری کرره برره افررزایش تنرروع
سرراختاری جنگررل ،حفررظ و افررزایش تنرروع ژنتیکرری
درختان و افزایش مقاومت آنها به تنشهای زیسرتی و
لیرزیستی منجرر مریشرود ،سربب سرازگاری بیشرتر
جنگل با تأثیرات تغییر اقلریم خواهرد شرد .همچنرین
باید پژوهشهایی بررای بررسری اثرر تغییرر برر دیگرر
گونههای درختی این جنگلها انجام گیرد.

References
Adel, M. N., Pourbabaei, H., & Bazdid Vahdati, F. (2014). Floristic, life form, and chorological
studies of unharvested beech (Fagus orientalis Lipsky) site in Zilaki forest. Iranian Journal of Forest,
6(2), 201–214.
& Araújo, M. B., & New, M. (2007). Ensemble forecasting of species distributions. Trends in Ecology
Evolution, 22(1), 42–47.
Arino, O., Ramos Perez, J. J., Kalogirou, V., Bontemps, S., Defourny, P., & Van Bogaert, E. (2012).
Global Land Cover Map for 2009 (GlobCover 2009). European Space Agency (ESA) & Université
catholique de Louvain (UCL), PANGAEA.
Attarod, P., Kheirkhah, F., Khalighi Sigaroodi, S., Sadeghi, S. M. M., Dolatshahi, A., & Bayramzadeh,
V. (2017). Trend analysis of meteorological parameters and reference evapotranspiration in the
Caspian region. Iranian Journal of Forest, 9(2), 171–185.
Brang, P., Spathelf, P., Larsen, J. B., Bauhus, J., Boncvcina, A., Chauvin, C., Drӧssler, L., GarciaGüemes, C., Heiri, C., Kerr, G., & others. (2014). Suitability of close-to-nature silviculture for
adapting temperate European forests to climate change. Forestry: An International Journal of Forest
Research, 87(4), 492–503.
& Chala, D., Brochmann, C., Psomas, A., Ehrich, D., Gizaw, A., Masao, C. A., Bakkestuen, V.
Zimmermann, N. E. (2016). Good-bye to tropical alpine plant giants under warmer climates? Loss of
range and genetic diversity in Lobelia rhynchopetalum. Ecology and Evolution, 6(24), 8931–8941.

...اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی

224

Cheaib, A., Badeau, V., Boe, J., Chuine, I., Delire, C., Dufrêne, E., François, C., Gritti, E. S., Legay,
M., Pagé, C., & others. (2012). Climate change impacts on tree ranges: model intercomparison
facilitates understanding and quantification of uncertainty. Ecology Letters, 15(6), 533–544.
Engler, R., Randin, C. F., Thuiller, W., Dullinger, S., Zimmermann, N. E., Araújo, M. B., Pearman, P.
B., Le Lay, G., Piedallu, C., Albert, C. H., & others. (2011). 21st century climate change threatens
mountain flora unequally across Europe. Global Change Biology, 17(7), 2330–2341.
Fang, J., & Lechowicz, M.J. (2006). Climatic limits for the present distribution of beech (Fagus L.)
species in the world. Journal of Biogeography, 33(10), 1804–1819.
Haidarian Aghakhani, M., Tamartash, R., Jafarian, Z., Tarkesh Esfahani, M., & Tatian, M. (2017).
Predicting the impacts of climate change on Persian oak (Quercus brantii) using Species Distribution
Modelling in Central Zagros for conservation planning. Journal of Environmental Sciences, 43(3),
497–511.
Iverson, L. R., & Prasad, A. M. (2002). Potential redistribution of tree species habitat under five
climate change scenarios in the eastern US. Forest Ecology and Management, 155(1), 205–222.
IPCC. (2013). Climate Change 2013: The physical science basis: Working group I contribution to the
fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University
Press.
Jafari, M. (2008). Investigation and analysis of climate change factors in Caspian Zone forests for last
fifty years. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 16(2), 314–326.
Kramer, K., Degen, B., Buschbom, J., Hickler, T., Thuiller, W., Sykes, M. T., & de Winter, W.
(2010). Modelling exploration of the future of European beech (Fagus sylvatica L.) under climate
change—range, abundance, genetic diversity and adaptive response. Forest Ecology and Management,
259(11), 2213–2222.
Koralewski, T.E., Wang, H.H., Grant, W.E., & Byram, T.D. (2015). Plants on the move: Assisted
migration of forest trees in the face of climate change. Forest Ecology and Management, 344, 30–37.
Lin, W.C., Lin, Y.P., Lien, W.Y., Wang, Y.C., Lin, C.T., Chiou, C.R., Anthony, J., & Crossman, N.
D. (2014). Expansion of Protected Areas under Climate Change: An Example of Mountainous Tree
Species in Taiwan. Forests, 5(11), 2882–2904.
Lindner, M., Fitzgerald, J.B., Zimmermann, N.E., Reyer, C., Delzon, S., van der Maaten, E.,
Schelhaas, M.J., Lasch, P., Eggers, J., van der Maaten-Theunissen, M., & others. (2014). Climate
change and European forests: What do we know, what are the uncertainties, and what are the
implications for forest management? Journal of Environmental Management, 146, 69–83.
Marvi Mohadjer, M.R. (2012). Silviculture. Tehran: University of Tehran Publishing.
Matsui, T., Takahashi, K., Tanaka, N., Hijioka, Y., Horikawa, M., Yagihashi, T., & Harasawa, H.
(2009). Evaluation of habitat sustainability and vulnerability for beech (Fagus crenata) forests under
110 hypothetical climatic change scenarios in Japan. Applied vegetation science, 12(3), 328–339.
Naimi, B., Hamm, N.A., Groen, T.A., Skidmore, A.K., & Toxopeus, A.G. (2014). Where is positional
uncertainty a problem for species distribution modelling? Ecography, 37(2), 191–203.
Remya, K., Ramachandran, A., & Jayakumar, S. (2015). Predicting the current and future suitable
habitat distribution of Myristica dactyloides Gaertn. Using MaxEnt model in the Eastern Ghats, India.
Ecological Engineering, 82, 184–188.
Sadat Fatemi Azarkhavarani, S., Rahimi, M., Tarkesh, M., & Ravanbakhsh, H. (2017). Prediction of
Juniperus excelsa M. Bieb. Geographical distribution using by climate data under the conditions of
current and future in Semnan Province. Iranian Journal of Forest, 9(2), 233–248.
Sagheb-Talebi, K., Sajedi, T., & Pourhashemi, M. (2014). Forests of Iran: A Treasure from the Past, a
Hope for the Future. Netherlands: Springer Publishing.

225

222  تا258  صفحۀ،8990  تابستان،2  شمارة، سال دهم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Shirley, S., Yang, Z., Hutchinson, R., Alexander, J., McGarigal, K., & Betts, M. (2013). Species
distribution modelling for the people: unclassified landsat TM imagery predicts bird occurrence at fine
resolutions. Diversity and Distributions, 19(7), 855–866.
Vieilledent, G., Cornu, C., Sanchez, A.C., Pock-Tsy, J.M. L., & Danthu, P. (2013). Vulnerability of
baobab species to climate change and effectiveness of the protected area network in Madagascar:
Towards new conservation priorities. Biological Conservation, 166, 11–22.
Wang, H., Shao, X., Jiang, Y., Fang, X., & Wu, S. (2013). The impacts of climate change on the radial
growth of Pinus koraiensis along elevations of Changbai Mountain in northeastern China. Forest
Ecology and Management, 289, 333–340.
Zhang, M.G., Zhou, Z.K., Chen, W.Y., Slik, J.F., Cannon, C.H., & Raes, N. (2012). Using species
distribution modeling to improve conservation and land use planning of Yunnan, China. Biological
Conservation, 153, 257–264.
Zomer, R. J., Xu, J., Wang, M., Trabucco, A., & Li, Z. (2015). Projected impact of climate change on
the effectiveness of the existing protected area network for biodiversity conservation within Yunnan
Province, China. Biological Conservation, 184, 335–345.

Iranian Journal of Forest
Vol. 10, No. 2, Summer 2018
pp. 251-266

Impacts of Climate Change on the Distribution of
Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky) in the Hyrcanian Forests, Iran
H. Taleshi1, S.GH. Jalali2, S.J. Alavi3*, S.M. Hosseini4 and B. Naimi5,6
1 Ph.D.

Student of Forestry, Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marin Science, Tarbiat Modares University,
Noor, I. R. Iran
2 Associate Prof, Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, I. R. Iran
3 Assistant Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marine Science, Tarbiat Modares University, Noor , I. R. Iran
4 Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, I. R. Iran
5 Researcher, Ecosystem Management, Dept. of Environmental Systems Science, ETH Zurich, Zurich, Switzerland
6 Researcher, Dept. for Migration and Immuno-ecology, Max Planck Institute for Ornithology, Radolfzell, Germany
(Received: 28 March 2018, Accepted: 29 June 2018)

Abstract
Due to global climate change, climate change in Iran is inevitable and the results of the climate studies
clearly show that the Hyrcanian climate has been warmer over the past 50 years. In this research, the
current and future distribution of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) was studied using an
ensemble method including five different species distribution models. We used five general circulation
models under four existing reprehensive concentration pathway (RCPs) to project the impact of
climate change on the distribution of oriental beech by 2070. In addition, the stable, gained and lost
suitable habitat of oriental beech were determined using range size change analyses under climate
change. The results indicated that the area of suitable habitats with high certainty would be decreased
by 72.79% and 89.88% under RCP 2.6 and RCP 8.5, respectively, by 2070. The results of the range
size analyses of oriental beech showed only 24.84% of suitable habitat would remain in the most
optimistic condition (RCP 2.6) and stable the suitable habitat would decrease by 7.13% under RCP 8.5
by 2070. Also the lowest and highest rate of suitable habitats lost will be by 72.79% and 89.85% under
RCP2.6 and RCP 8.5, respectively, by 2070. It is suggested that the climate change impacts should be
considered in the management decisions and conservation plans related to the oriental beech in the
Hyrcanian forests.
Key words: Ensemble models, habitats suitability, species distribution models, uncertainty
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