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 الملخص

تتميز خطوط العرض المختلفة بدرجات متفاوتة من ارتفاع . درجات الحرارة ترتفع في جميع أنحاء العالم ولكن ليس بشكل موحد

درجات الحرارة وتحدث التغيرات السريعة في خطوط العرض الشمالية العليا بينما يحدث ارتفاع بسيط في المناطق المدارية 

أكبر التأثيرات اإليكولوجية ستظهر في خطوط العرض الشمالية األكثر برودة وأن  لقد افترض على نطاق واسع أن. الحارة

ومع ذلك ، قد يكون ارتفاع درجات الحرارة الصغيرة في المناطق . التأثيرات في المناطق المدارية الحارة ستكون أصغر بكثير

الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة في المناطق  الحارة حيث تكون األنواع قريبة بالفعل من حدودها الحرارية أكثر ضرراً من

في مجموعة  CTmaxدراسات والتي قامت بقياس  726هنا من خالل تجميع البيانات من . التي ال تزال األنواع فيها أدنى بكثير منها

ة الحرارة في المناطق الساخنواسعة من األنواع الحيوانية الحرارية ، درست توزيع هذه الحدود الحرارية العليا ومقارنتها بدرجات 

الغالبية العظمى من األنواع . درجة مئوية 30أقل من  CTmaxتشير نتائجي إلى أن عدًدا قلياًل جًدا من األنواع يصل إلى . والباردة

المناطق الباردة هي أقل بكثير من درجات الحرارة الحرجة العليا . درجة مئوية 50درجة مئوية إلى  30ما بين  CTmaxتصل إلى 

أنا على غرار . لمعظم األنواع في حين أن المناطق الحارة هي أقرب أو تتجاوز درجات الحرارة الحرجة العليا لكثير من األنواع

درجات مئوية  3لقد وجدت أن زيادة درجة الحرارة . في المناطق الساخنة والباردةدرجات مئوية  3تأثير زيادة درجة الحرارة 

 30مع وصول درجات الحرارة إلى . في المناطق الباردة ستؤدي إلى عدم دفع أي نوع تقريبًا إلى ما وراء حدودها الحرارية العليا

. ا ملموًسا من األنواع إلى درجة حرارة عالية حرجةدرجات مئوية قد تدفع عددً  3درجة مئوية ، وجدت أن زيادة درجة الحرارة 
في المناطق التي تصل فيها درجات الحرارة . ثم زاد حجم هذا التأثير بشكل مطرد ، حيث كان أعلى بكثير في المناطق الساخنة

لمتبقية عبر حدودها درجات مئوية إلى دفع غالبية األنواع ا 3درجة مئوية ، يمكن أن تؤدي زيادة درجة الحرارة إلى  45إلى 

تشير نتائجي إلى أنه على الرغم من أن درجات الحرارة في المناطق الحارة أصغر بكثير من الزيادة في درجات . الحرارية

الباردة ، إال أن التأثيرات البيئية قد تكون أكبر بكثير ، ويمكن دفع العديد من األنواع عبر حدودها الحرارية  الحرارة في المناطق 
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