
هشدار جهاني   و انقراض  گونه هاي بومي  از مناطق  متنوع  زيست محيطي
 

  

هشدار جهاني  يك تهديد  مهم براي  تنوع  زيست محيطي  است ، اما پژوهشگران  كمي بزرگي : چكيده  
) پوشش هاي گياهي (ما از گونه هاي گياهي  عمده  . اين  تهديد را  در سطح جهاني  ارزيابي كرده اند 

توزيع  بيومي  آتي  تحت  بعنوان  نمونه هايي  براي دستگاههاي طبيعي  استفاده كرد  بر اساس  پروژه  
دو برابر  شده  ؛تغييرات صورت  گرفته در  اين مناطق   و انقراض  گياهان  بوي   و گونه  co2جوي شرايط

به دليل  ابهامات  زياد  در اين رويكرد  . گياهي  را در مناطق  متوع  زيست محيطي  محاسبه كرديم  هاي 
:كرديم  كه عبارتند از تحليل حساسي را از  عوامل   متعدد اتخاذ 

 

  

لفي  از طبقات  پوشش هاي گياهي  در طرحهاي  طبق تعداد مخت) ۲ دو مدل  جهاني  زندگي گياهي  )۱
فرضيه هاي  مختلف  پيرامون  اين مسئله  كه آيا  توزيع  گونه ها  خاص پوشش ) ۳پوشش گياهي  بندي 

راض  با استفاده   از هر دو  رابطه  گونه هاانق. ظرفيت هاي مهاجرتي  مختلف ) ۴گياهي  بوده يا نه و 

 

-
ناحيه  بومي 

 

عالوه بر اين  ميانگين الزم  براي نرخ  مهاجرت  نيز براي  هر يك  از .  ناحيه  محاسبه شد –
درصد  پژوهش  انقراضها  . سال  نيز محاسبه  شد  ۱۰۰دو برابر  شده  در طي   co2فرض يك  بامناطق  

با خصوصيات  پوشش گياهي   كه بيشترين  تاثير را  %) ۱۱/۶ميانگين (بيوتا بومي  % ۴تا   ۱متغير بين  
و طبقه بندي  پوشش  وردها دارد  با مدل  جهاني  زندگي  گياهي و سپس  با فرضيه هاي مهاجرتآروي بر

ه عنوان  يك مقايسات انجام شده  نشان  دادند كه  تاثيرات  صورت گرفته  مناطق  ب.گياهي  دنبال شد
گروه  بطور قابل  مالحظه  اي  متفاوت  از تاثيرات  صورت گرفته  روي مجموعه هتي شبه پوشش  گياهي  
تصادفي  سلولهاي  شبكه اي  با توجه  به تغيير  پوشش گياهي  يا نرخ مهاجرتي  بودند ؛هرچند در برخي  

بويژه مناطق آسيب .اجرتي پايين را نشان  دادند سناريوها  مناطق  بطور نسبي  تغيير بيومي  باال  و نرخ  مه
پذير  منطقه  كيپ  فلوريسيتيك  ،كاريبيان ،برمه هندي ،باسين  مديترانه  اي  ،استرالياي  جنوب غربي ،و 

طبق  . گونه مي رسد  ۲۰۰۰نها   انقراض   گياهان   در هر منطقه  به بيش از  آآنوس استوايي ،كه در 
مد هشدار  جهاني برآورد آسال   به دست ۱۰۰غييرات  پروژه اي  سكونتي  طي فرضيه  اي كه در آن ت

شده نشان داد ميزان  انقراض  گونه ها را  در مناطق  استوايي در برخي موارد از انقراضهاي ناشي از جنگل 
اهان  زدايي  فراتر  رفته است و هشدار جهاني  يكي  از جديدترين  تهديدات  در مورد  تنوع  زيستي  گي

. است 

 

  

پوشش هاي گياهي :  كلمات كليدي

 

تغييرات  جوي  –

 

مدلهاي  جريان كامل  –

 

مدلهاي  جهاني  زندگي -
گياهي  

 

مهاجرت-

 

انقراض  گونه ها -

 

  


