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 مقدمه

وسیع و با ارزش  تا  ناطق حفاظت شده اراضی نسبم

د که با هدف حفظ و احیای حفاظتی باال هستن

ی جانوری انتخاب می هاگیاهی و زیستگاه هایرویشگاه

یند زون بندی، محدوده مناطق حفاظت آشوند و طی فر

شده متناسب با توان اکولوژیکی و اقتصادی ـ اجتماعی، 

های مجاز پهنه بندی شده و واحدهای برای کاربری

 (.4931)معیری،  ی )زون ها( شکل می گیرندریزبرنامه

اگرچه در حالت ایده آل کل یک کشور باید به شکل 

درجات مختلف حفاظتی باشد و سایر کاربری ها در 

متن حفاظت انجام شوند اما به طور معمول این امکان 

های در برگیرنده تمام مکان توانیمنمیوجود ندارد و ما 

نابراین مجبور به اولویت تنوع زیستی را حفاظت کنیم، ب

بندی این مناطق هستیم. این مناطق منتخب باید 

ای از ها باید نمونهحداقل دو ویژگی داشته باشند. آن

اند و ای باشند که در آن واقع شدهتنوع زیستی منطقه

هایی که پایداری ین باید تنوع زیستی را از فرآیندهمچن

اهمیت دارد این چه کند، جدا کنند. آنآن را تهدید می

توان بیشتر شروط و پارامترها را در است که چگونه می

ای از مناطق را برای حفاظت نظر گرفت و مجموعه

ترین، ترین، جامعترین، کاملانتخاب کرد که بیش

های طبیعت تا حد ترین بخشترین و پیوستهیکپارچه

امکان به این کار اختصاص یابد )سلمان ماهینی، 

های های اخیر، روشدر سالهمین منظور (. به 4955

حفاظت  کمک به انتخاب نواحی تحت برای زیادی

اند توسعه تنوع زیستی معیارهایه جدید که دربرگیرند

(. مارکسان Pearce et al., 2008) داده شده است

(Marxan )یزیرنرم افزار برنامه ینترپر استفاده 

 یزیربرنامه یچیدهحل مشکالت پ یبرا دنیا یحفاظت

ابزار  یکمارکسان  است. ینسرزم یمایدر س یحفاظت

را  یاییمناطق جغراف یبنداست که زون یریگ یمتصم

 ,.Watts et alدهد )یانجام م زیستیحفاظت تنوع  یبرا

2009.) 

ابتدا برای حل یکی از مشکالت طراحی این نرم افزار در 

مسئله ریزی شبکه حفاظتی به نام حداقل مجموعه طرح

با هدف دستیابی به حداقل سطح نماینده عوارض تنوع 

بوده است. با دادن  ،زیستی با کمترین هزینه ممکن

ها ل قبول در مورد گونه ها، زیستگاهاطالعات جامع و قاب

 بهمارکسان  و سایر خصوصیات مربوط به تنوع زیستی،

کند. به طوری شناسایی یک سیستم حفاظتی کمک می

تمام اهداف تنوع زیستی تعریف شده که این سیستم 

کند. هزینه ورد میآوسط کاربر را با کمترین هزینه برت

تواند هر نوع هزینه اقتصادی، اجتماعی تفاده میمورد اس

ها باشد که توسط و بوم شناختی و یا ترکیبی از آن

 (.Ball & Possingham, 2000شود )کاربر تعیین می

 معرفی نرم افزار
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وع هزینة هر نهزینة انتخاب منطقه ممکن است 

ها شناختی یا ترکیبی از آناقتصادی، اجتماعی و بوم

های سایر هزینه باشد. البته باید توجه داشت که

ها و مناطق تمرکز جایگزین مانند فاصله از جاده

سازی زیستگاه عیت انسان، از طریق دخالت در مدلجم

مستقیم در انتخاب نهایی مناطق  ها، به طور غیرگونه

و  یاظت دخالت داده خواهند شد )مهرمناسب حف

 (.4939همکاران، 

 تاریخچه

ریزی برای انتخاب مناطق یک نرم افزار برنامه مارکسان

 Hugeو Ian Ball حفاظت شده است که در ابتدا توسط

Possingham  در دانشگاه 0111در سال Queensland 

 Ian ینامه دکترا یانپاحاصل نرم افزار  ینانوشته شد. 

Ball  تحت نظارت پروفسورPossingham در و  بوده

از  یبیترک شد کهنامیده می ،SPEXAN یه،مراحل اول

. باشدمی Spatially Explicit Annealing کلمات

 SPEXANمارکسان به عنوان یک نسخه اصالح شده از 

ریزی دریایی سد سازمان برنامه یازبه ن ییگوپاسخ یبرا

توسعه داده شد  0119-0110بزرگ مرجانی در سال 

(Director of the Ecology Centre, 2008.) 

 الیه های مورد نیاز 

 Planning Unit) ییزربرنامه یحدهاوا نقشه -4

Map :)ایبر که ستا پایه نقشه یک نقشه ینا 

 مناطق تعریف رمنظو به مینز تخصیص

 شکل بررکا. شد هداخو دهستفاا هشد حفاظت

 مشخصرا  ییزربرنامه یهانیگا ازهندو ا

دارای  ندامیتو ییزربرنامه حد. واکندمی

 یحدهااو یاو  ضلعی شش ،شبکه رساختا

-حداز وا دشومی توصیه که باشد یکژلوروهید

. دشو دهستفاا رمنظو ینا به یکژلوروهید یها

 به نسبت هانآ مدیریت ینکها بر وهعال ایرز

کل  ،ستا ترنساآ چندضلعیهاو  شبکهها

 زهحو یها کوسیستما تخدماو  یندهاآفر

 منر ایجرا لطو. در نددمیگر شاملرا  بخیزآ

 ینا بر ییزربرنامه حدوا هر، مارکسان ارفزا

 مناطق شبکه شامل ندامیتو یاآ که سساا

 .شد هداخو یابیارز خیر یا باشد هشد حفاظت

 Species) هاگونه کنشاپر یهاالیه -0

Distribution Map :)و  یعزتو یالیهها

 که هستند بولین ییروتصا گونهها کنشاپر

 هاییموقعیت به رهشاا هاندر آ یکارزش 

دارد و صفر  رحضوها ندر آ گونه که ستا

 .که گونه در آن جا حضور ندارد ییهامکان

 Planning) ییزربرنامه یحدهاوا ضعیتو الیه -9

Unit Tenure  یاPlanning Unit Status :)ینا 

 بنتخاا ایبر هانمکا امکد میکند تعیین الیه

هستند.  دموجو یینها هخیرذ سیستم یکدر 

 هکنند تعیین نیگا موقعیت نقشه یندر ا

 شبکه بنتخاا یندافردر  نیگا ضعیتو

 یگان هر ایبر ارمقد ین. استا جدید حفاظتی

 یرشده در ز یانب یهااز ارزش یکی تواندیم

 .باشد

 متمادر  نیگا بنتخاا معد یا بنتخا: ا صفر

 .ستا فیدتصا هاارتکر

 لیو دمیشو بنتخاا ارتکر لیندر او نیگا:  یک

 یبعد یهاارتکرآن در  بنتخاا معد یا بنتخاا

 .ستا فیدتصا نهایی منتخب شبکهو 

. ستا ثابت هاارتکر تمامیدر  نیگا رحضو:  دو

 شبکه تاو  دمیشو بنتخاا ارتکر لیندر او نیگا

 .دشو نمی فحذ نهایی منتخب
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از تکرارها انتخاب  یک یچدر ه یگان:  سه 

 .دشوینم

 (:Land Cost Layer) مینزسر هزینه الیه  -1

را در  ییزربرنامه حدوا لشمو هزینه الیه ینا

 به. میکند تعیین هشد حفاظت مناطق شبکه

 الیه ین. امینز اریخرید ینههز لمثا انعنو

 برابر هزینه دنشو دهستفاا گرو ا ستا ریختیاا

 .دبو هداخو ییزربرنامه یها الیه ازهندا با

 یزن ییبه پارامترها یورود یرنرم افزار عالوه بر تصاو این

 :دارد که عبارتند از یازن

 رمعیا هراز  اریمقد قلا(: حدTarget) فهد -4

 هر حد. وایردگ ارقر حفاظت ردمو باید که ستا

 ایبر هشد تعریف حفاظتی افهداز ا یک

 به نداتو میو  ستا وتمتفا حفاظتی یهارمعیا

 تیپ هراز  یصددر ،مساحت قلاحد رتصو

 بهتر که گونه هر هیستگاز یاو  گیاهی پوشش

. دشو تعیین، دبگیر ارقر حفاظت ردمو ستا

و در  ستا ریختیاا غلبا افهدا ینا دارمق

 هشدزده  تخمین %33 تا %99از  مختلف منابع

 .ستا

 Species) افهدا به ستیابید معد جریمه -0

Penalty Factor :)SPF از  هریک ایبر که

 که ستا ضریبی د،میشو تعریف هارمعیا

 هشد تعیین فهد که تیرصوآن در  سساابر

 تابع بهای هزینه د،نشو حاصل هارمعیا ایبر

 بنتخاا نهایی هزینهو  دشومی ضافها فهد

 SPF انمیز هرچه. هددمی یشافزرا ا منطقه

 تأکید مارکسان ،باشد بیشتر رمعیا یک ایبر

 هشد تعیین فهد به ستیابید ایبر یبیشتر

 ینابنابر. شتدا هداخو رمعیاآن  ایبر

 مانند باالتر حفاظتی همیتا با هاییرمعیا

 سحسا یهاهیستگاز یاو  خطردر  یهاگونه

 ایبر. شوند شاملرا  یبیشتر SPF انمیز باید

 منر که دمیشو دپیشنها انمیز ینا تنظیم

 هاگونه همه ایبر نیکساارزش  یک بارا  ارفزا

 یابیرا ارز نتایج سپسو  کنید اجرا ابتددر ا

 ینا اف،هدا ننشد وردهآبر رتصو. در کنید

 تا هیدد یشافزاز دو ا ضریبی بارا  SPF انمیز

 .شوند وردهآبر شما افهدا متما

(: Length File Boundary) طول مرز یلفا -9

 انمیز هکنند تنظیمو  ستا ریختیاا فایل ینا

 ایبر هشد بنتخاا یهالکه شدگی تکهتکه

 مناطق شبکه گیدفشر . چنانچهستا حفاظت

 گزینه ینا ،باشد شتهدا همیتا هشد حفاظت

 .شودمی بنتخاا

 ستا فعاتید ادتعد هکنند تعیینتکرار:  ادتعد -1

-می ارتکرافزار  منر ایجرا ربا هرروش در  که

 تولید جدید حلراه  یک ارتکر هر. در دشو

 حفاظت انعنو به هانیگااز  ادیتعدو  دمیشو

 سساابر هاارتکر ادتعد. میشوند معرفی هشد

 ییننرم افزار تع یآزمون و خطا در طول اجرا

 .شود یم

 Boundary) مرز لطو هکنند تعدیل رفاکتو -8

Length Modifier :)با طتبادر ار رفاکتو ینا 

 ستا ییزربرنامه یهانیگا بین موثر زمر لطو

 یهالکهمرز  لطو کاهش بر تأکید انمیزو 

 ینا ارمقد یشافزا با. میکند تعیینرا  حفاظتی

و  یابدمی یشافزا زمر لطو کاهش بر تأکید

 یهالکهاز  یکمتر ادتعددر  حفاظتی افهدا

 .شد هنداخو تمالقا گترربز
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 فایلدر (: threshold cost) آستانه ینههز -1

 هزینه یک انمیتو نهمچناوروردی  مترراپا

 ین. ادکر تعیین منطقه بنتخاا ایبر ستانهآ

از  مجموعه کلی هزینه دشو می باعث مترراپا

 .ودنر ترافر مشخص انمیز یک

 

 جمع بندی

های موجود در توجه به مطالب بیان شده و قابلیتبا 

این نرم نرم افزار مارکسان به نظر می رسد استفاده از 

بندی و ریزی حفاظت، زونافزار در مطالعات برنامه

های ریزیدیگر برنامه انتخاب مناطق حفاظت شده و

کمک شایانی را به محققان در زمینه  حفاظتی

حفاظت داشته باشد. با توجه به مطالعات صورت 

با از این نرم افزار و مقایسه آن گرفته با استفاده 

رسد در آینده شاهد های دیگر به نظر میافزارنرم

استفاده هرچه بیشتر این نرم افزار در مطالعات 

های پژوهشی جدید حفاظتی باشیم. همچنین یافته

افزار مارکسان یک افزونه جدیدی را به در زمینه نرم

ده از آن افزار اضافه نموده است که با استفااین نرم

های حفاظتی مختلف مانند گیریتوان در تصمیممی

اضی، مناطق دریایی، شهری و ریزی کاربری ارطرح

های ای و همچنین برای پشتیبانی از سیستممنطقه

گروهی که در برگیرنده ذینفعان  گیریتصمیم

 چندگانه است، استفاده نمود.
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