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چكیده طرح:
تغييـرات اقليمـی يكـي از چالش هاي دانشـمندان و تهديد كننده محيط زيسـت در قرن بيسـت و يكم 
معرفـی شـده اسـت. تغييـرات اقليمـی می تواند سـبب كاهش و از دسـت رفتـن ذخاير زيسـتی و ژنتيكی 
هـر كشـور شـود. پيش بينـی می شـود بـه خاطـر تغييـرات اقليمـی گونه هـای بسـياری طـی دهه هـای 
آينـده به طـور محلـی منقـرض شـده و كاركـرد بسـياری از اكوسيسـتم ها دچـار اختـالل شـود. در ايـن 
پژوهـش اثـرات تغييـرات اقليمـی آينـده بـر روی گونه هـای بومی ايـران با اسـتفاده از سـامانه اطالعات 
جغرافيايـی و روش هـای مدل سـازی توزيـع گونه هـا مـورد ارزيابی قرار گرفته اسـت.  به دليل اسـتفاده از 
گروه هـای تاكسـونوميكی متنـوع چـون پسـتانداران، خزندگان، پرندگان و دوزيسـتان نتايـج اين پژوهش 
درک كاملـی از نحـوه تاثير پذيـری ذخايـر زيسـتی ايـران از تغييرات اقليمـی آينده به دسـت می دهد. در 
ايـن مطالعـه همچنين سـعی شـده گونه هـای اندميك و بومی و در خطـر تهديد ايران در اولويت بررسـی 
قـرار گيـرد. نتايـج حاصـل از ايـن پژوهـش نشـان داد تحـت تاثيـر تغييـرات اقليمـی آينـده بسـياری از 
گونه هـای زيسـتگاه های خـود را از دسـت خواهنـد داد و ايـن امر خطر انقـراض آن هـا را افزايش خواهد 
داد. همچنيـن كارايـی مناطـق حفاظـت شـده كشـور )در دو بعـد زمانـی و مكانـی( در حفاظـت از ذخاير 
زيسـتی، تحـت تاثيـر تغييرات اقليمی آينده بررسـی شـده اسـت. نتايج حاصـل نشـان داد كارايی مناطق 
حفاظـت شـده كشـور در حفاظـت از گونه هـای مورد بررسـی تحت تاثير تغييـرات اقليمـی آينده كاهش 
خواهـد يافـت. در نهايـت اثـرات كاهـش زيسـتگاه های مطلـوب بـر روی انـدازه جمعيت هـا و ذخايـر 
ژنتيكـی هـر گونـه مـورد بررسـي قـرار گرفـت و راه كارهای بـرای حفاظـت از گونه هـا در برابـر تغييرات 

اقليمـی ارائـه شـده اسـت. نتايج ايـن پژوهش 
راهنمايی بـرای مديـران و تصميم گيران برای 
حفاظـت از تنـوع زيسـتی كشـور تحـت تاثيـر 
اثـرات زيان بـار گرمايـش جهانی خواهـد بود.
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