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ارتقاء سطح حفاظت از تنوع زيستي با بهبود وضعیت شبکه تحت حفاظت
کشور ،برنامه ريزي سیستماتیک حفاظت با استفاده از الگوريتم Zonation
۲

بهمن شمس اسفندآباد ۱و محمد کابلي

 -۱استاديار گروه محیط زيست ،دانشکده کشاورزي و منابع طبیعي ،دانشگاه آزاد اسلامي ،واحد اراک
 -۲استاد گروه مهندسي محیط زيست دانشکده منابع طبیعي دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -69/80/41تاریخ پذیرش )69/80/80

چکیده:
انتخاب مناطق حفاظت شده ،یکی از مهمترین اقدامات برای حفاظت از تنوع زیستی محسوب می شود .رویکردهای تک منظوره و یا مبتنی بر
انتخاب گونههای کاریزماتیک منجر به تشکیل شبکه حفاظتی غیر معرف از تنوع زیستی یک کشور میگردد .برای رفع این مشکل ،رویکرد
برنامهریزی سیستماتیک حفاظت معرفی شده است .با توجه به اینکه طبق پیشنهاد مطرح شده توسط  UNEPتا سال  ۰۲۰۲سطح مناطق تحت
حفاظت کشور باید از  1۲درصد تا  13درصد افزایش یابد ،در این پژوهش ،الگوریتم  Zonationبرای اولویت بندی مناطق جدید برای افزوده
شدن به شبکه حفاظتی کنونی به کار گرفته شد .به این منظور  73گونههای جایگزین تنوع زیستی متشکل از گونههای آندمیک و یا در رده
تهدید فهرست سرخ  IUCNمتعلق به پستانداران ،پرندگان ،خزندگان و دوزیستان انتخاب شدند .مدل مطلوبیت زیستگاه با روش بیشینه بی
نظمی تهیه شد .سپس ،الگوریتم  Zonationبا سه قانون حذف پیکسل زون بندی منطقه هستهای ،تابع افزاینده فایده و برنامه ریزی مبتنی بر
هدف و با ثابت نگاه داشتن شبکه حفاظتی فعلی بر روی نقشه های مطلوبیت زیستگاه گونه های پیاده شد .انتخاب  ۰۲درصد از مناطق با بالاترین
اولویت حفاظتی پیشنهاد شده توسط هر سه روش ،حفاظت از زیستگاه گونه های جایگزین را حداقل  13درصد افزایش میدهد .مناطق پیشنهادی
توسط روش تابع افزاینده فایده به طور متوسط  7۳/1۹درصد از زیستگاههای گونههای جایگزین را در بر میگیرند که بیش از دو روش زون بندی
منطقه هستهای ( ۰۹/3۳درصد) و برنامه ریزی مبتنی بر هدف ( 71/1درصد) است.
کلید واژگان :برنامه ریزی سیستماتیک حفاظت ،الگوریتم  ،Zonationگونه جایگزین ،شبکه حفاظتی ایران.

 نویسنده مسئول؛ تلفن۲۰37۰۰۰7۲۳۳ :

ایمیلmkaboli@ut.ac.ir :
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 .۱مقدمه
اختصاص مناطق حفاظت شده یکی از مهمترین اقدامات
برای حفاظت از تنوع زیستی در مقابله با افزایش
تهدیدهای وارده از سوی انسان است ( Dudley and

 .)Parish, 2006; Possingham et al., 2006اما
کارآیی این مناطق به شدت به روش به کار رفته و انتخاب
مناطق مناسب برای این منظور وابسته است .انتخاب
مناطق به صورت تک منظوره و یا تنها مبتنی بر حفاظت
برخی گونهها منجر به تشکیل شبکههایی غیر معرف از
تنوع زیستی میگردید ( ;Pressey and Tully, 1994

 .)Rouget et al., 2003حتی سیستمهای امتیاز دهی
( )Pressey and Nicholls, 1989نتوانستند شبکهای
معرف و کارآمد از مناطق را تعیین کنند ( Pressey,

 .)1998با توجه به این مشکلات و محدود بودن منابع در
دسترس برای حفاظت ،تلاشهایی برای بهبود برنامهریزی
حفاظت صورت گرفت که در نتیجه برنامهریزی
سیستماتیک حفاظت 1به عنوان یک رشته در حال تکامل
و متشکل از مفاهیم بین رشتهای زیست شناسی ،ریاضی
و علوم اجتماعی شکل گرفت ( Margules and

 .)Pressey, 2000; Possingham et al., 2000این
رویکرد برتری قابل توجهی بر رویکردهای تک منظوره و
امتیاز دهی دارد ،زیرا مبتنی بر هدف ،واضح ،قابل دفاع و
انعطافپذیر بوده و هدف آن دستیابی کارآمد به اهداف
مشخص شده به صورت کمی در داخل یک شبکه معرف
و کامل کننده از مناطق تحت حفاظت است ( Cowling

.)and Pressey, 2003
شبکه مناطق حفاظت شده در ایران بیشتر به صورت تک
1-Systematic conservation planning

منظوره و مبتنی بر حفاظت از گونههای سمداران بزرگ
جثه کاریزماتیک انتخاب شدهاند ( Madjnoonian,

 .)2014این مناطق در حال حاضر بیش از  1۲/7از وسعت
کل کشور را تحت پوشش قرار دادهاند ( Farashi and

 .)Shariati, 2017اخیرا تلاشهایی برای افزایش سطح
مناطق حفاظتی در ایران به انجام رسیده است ،زیرا بر
طبق پیشنهاد مطرح شده توسط  UNEPدر سال ۰۲1۲
تا سال  ۰۲۰۲حداقل  ٪13از وسعت هر کشور باید
حفاظت گردد .بنابراین ،ضروری است تا در ابتدا توانایی
شبکه مناطق حفاظت شده فعلی در حفاظت از تنوع
زیستی کشور ارزیابی شود و سپس با به کارگیری
رویکردی سیستماتیک ،مناطق حفاظتی جدید با بالاترین
کارآمدی حفاظتی (کمترین وسعت و بیشترین حفاظت
از تنوع زیستی) معرفی شوند .تا کنون ،در سطح کشور
به صورت موردی از برخی از روشهای برنامهریزی
سیستماتیک حفاظت برای بهبود شبکه مناطق در
استانهای مختلف استفاده شده است که می توان به
کارگیری نرم افزار

Marxan

( Ball and

 )Possingham, 2000در استان البرز ( Esfandeh et
 ،)al., 2016استفاده از نرمافزار NSW ( C-Plan

 )NPWS, 1999با تاکید بر حفاظت از تیپهای گیاهی
در استان کهگیلویه و بویر احمد (،)Jafari et al., 2010
به کارگیری نرم افزار مارکسان و الگوریتم شبیه سازی
تبرید تدریجی ۰در استان گلستان ( Salman-Mahini,

 )et al., 2013و استفاده از الگوریتمهای مختلف نرم
افزار  Marxanدر انتخاب مناطق مناسب برای حفاظت
در استان مازندران ( )Mehri, et al., 2013اشاره نمود.
از جمله روش هایی که بسیار اندک در داخل کشور
2-Simulated annealing
صفحه 3۳
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بکارگرفته شده است می توان به روش  Zonationاشاره

(:)Moilanen et al., 2009

نمود .در سایر نقاط دنیا ،روش  Zonationبر روی

 -1تعیین پدیدههای حفاظتی (جایگزینهای تنوع زیستی)7

محیطهای خشکی ،رودخانهای ،دریایی و حتی شهری به

 -۰تعیین اهداف حفاظتی برای هر یک از پدیدهها

کار گرفته شده است ( ;(Leathwick et al., 2008

 -7تقسیم منطقه مورد مطالعه به واحدهای برنامهریزی

 .Moilanen et al, 2011.در این پژوهش برای اولین

 -۳اندازهگیری مقدار هر پدیده حفاظتی در هر واحد

بار در سطح کل کشور از الگوریتم  Zonationبرای

برنامهریزی

معرفی مناطق جدید به مجموعه فعلی شبکه مناطق

 -6تعریف و محاسبه مقدار هزینه برای هر واحد

حفاظت شده استفاده میشود .برای این منظور با در نظر

برنامهریزی

گرفتن شبکه مناطق فعلی و با استفاده از رویکرد

 -3به کارگیری الگوریتم انتخاب مناطق حفاظت شده به

 ٪۰۲ ،Zonationاز وسعت کشور که بالاترین اولویت در

منظور تعیین مناطق دارای اولویت برای حفاظت

حفاظت از تنوع زیستی را دارند ،معرفی میشوند.

 .3-۲انتخاب گونه هاي جايگزين

 .۲مواد و روش ها

برنامهریزی سویستماتیک حفاظت متکی به اطلاعاتی در

 .۱-۲منطقه مورد مطالعه
این مطالعه در سطح زیستگاههای کشور انجام شد .ایران
کشوور مهمی برای حفاظت از تنوع زیستی در خاورمیانه
اسوووت .وسوووعت بالای آن (  13۳۹116کیلومتر مربع)،
مووقعی وت آن در میووان منوواطق جارافی وای جووانوری
پوالئارکتیک ،آفروتروپیکال و اورینتال به همراه تاییرات
ارتفاعی در سورتاسر کشور موجب تنوع زیستی بالای آن
شوده است ( .)Ziaei, 2008به نحوی که تا کنون بیش
از  ۹۲۲۲گونه گیاهی ۰۲۲ ،گونه پسووتاندار 676 ،گونه
پرنده ۰۰3 ،گونه خزنده ۰1 ،گونه دوزیسووت 13۲ ،گونه
ماهی آب شیرین و  31۲ماهی دریایی شناسایی شدهاند
(سازمان حفاظت محیط زیست.)171۹ ،

زمینه توزیع تنوع زیستی در داخل واحدهای برنامهریزی
است .با توجه به کمبود این اطلاعات و همچنین کمبود
امکانات حفاظتی ،به ناچار از جایگزینهای تنوع زیسوتی
استفاده میشود .هدف از انتخاب این جایگزینها تعیین
اجزایی از تنوع زیسوتی است که شایسته بیشترین توجه
برای اقدامات حفاظتی میباشند (Sarkar and Illoldi-

 .)Rangel, 2010در این مطوالعوه تمرکز بر گونوههای
مهرهدار (بوه اسوووتثنای ماهیها) بود و گونههایی که در
رده های تهدید شوده فهرسوت سرخ ( IUCNدر آستانه
انقراض ،۳در خطر انقراض 6و آسیب پذیر )3قرار گرفته و
گونههای آندمیک ایران به عنوان جایگزین تنوع زیستی
در سطح کشور انتخاب شدند .برای شناسایی این گونهها
از اطولوسهووای پرنوودگووان ()Kaboli et al., 2012

 .۲-۲برنامه ريزي سیستماتیک حفاظت

پسوووتووانووداران ( ،)Karami et al., 2012خزنوودگووان

مراحل برنامه ریزی سووویسوووتماتیک حفاظت عبارتند از

( )Mozaffari et al., 2015و دوزیسووتان ( Yousefi

3-Biodiversity surrogates
)4 - Critically endangered (CR

)5 -Endangered (EN
)6 -Vulnerable (VU
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 )et al., 2015کشووور ایران اسووتفاده شوود .در نتیجه بر

سرزمین را تحت پوشش قرار میدهند ( Rondinini et

طبق این دو معیار (گونه های موجود در رده های تهدید

 .)al., 2006در این پژوهش ،نقشههای توزیع بالقوه

و گونه های اندمیک) تعداد  ۰۲گونه پستاندار ۰1 ،گونه

گونههای جایگزین ،با استفاده از مدل توزیع گونهها تهیه

پرنوده 6۹ ،گونوه خزنده و 1۲گونه دوزیسوووت به عنوان

شد ( .)Franklin, 2009در میان روشهای موجود برای

جایگزین تنوع زیسووتی انتخاب شوودند .با توجه به اینکه

مدلسازی توزیع گونهها یکی از بهترین روشها برای

این مطالعه محدود به زیسووتگاههای داخلی کشور است،

اندازه نمونه بین  1۲تا  7۲مشاهده رویکرد بیشینه بی

بنابراین شوش گونه پسوتاندار دریازی از ادامه بررسیها

نظمی 3است ( .)Wiz et al., 2008بنابراین ،با توجه به

حذف شدند.

اندک بودن مشاهدات ثبت شده برای بیشتر گونههای

 .4-۲تعیین هدف حفاظتي

مهرهدار کشور از نرم افزار مکسنت ۹استفاده شد ،که بر

هدف حفاظتی بطور واضوح و کمی مشخص می کند که
حوداقل چه میزانی از یک پدیده تنوع زیسوووتی (در این
مطالعه سوووطح زیسوووتگاه هر گونه) باید حفاظت شوووود
( .)Possingham et al., 2006در تحلیل انجام شده با
اسوووتفواده از این روش ،هودف حفاظتی برای هر یک از
گونوه ها  7۲درصووود از محدوده پراکنش در نظر گرفته
شد .در پایان تجزیه و تحلیل با هر یک از روشها٪۰۲ ،
از وسوعت کشوور که بالاترین اولویت حفاظتی را داشتند
انتخاب شوودند .این وسووعت با توجه به هدف افزایش تا
سطح  ٪13تا سال  ۰۲۰۲انتخاب گردید .لازم به توضیح
اسوت که شوبکه کنونی مناطق حفاظت شده از ابتدا در
تموامی تحلیل ها بصوووورت ثابت و با بالاترین اولویت در

مبنای بیشینه بینظمی بنا شده است و تنها به نقاط
حضور گونهها نیاز دارد (.)Phillips et al., 2006
دادههای مورد نیاز ،از اطلسهای پستانداران ( Karami

 ،)et al., 2012پرندگان (،)Kaboli et al., 2012
خزندگان ( )Mozaffari et al., 2015و دوزیستان
( )Yousefi et al., 2015استخراج شدند .در پایان فقط
برای گونههایی که حداقل  1۲مشاهده از حضور آنها ثبت
شده بود ،مدل مکسنت تهیه گردید .برای انتخاب
متایرهای پیشبینی کننده حضور گونهها از متایرهای
اقلیمی استفاده شد ( ;Hijmans et al., 2005

 .)http://www.worldclim.orgاین متایرها  11لایه
اطلاعاتی بوده که از دادههای مربوط به بارش و دما در
مقیاس پیکسلهای با اندازه  1×1کیلومتر تهیه شده اند.

نظر گرفته شدند.

 .5-۲تهیه نقشه مطلوبیت زيستگاه گونه ها
در مطالعاتی که در زمینه اولویتبندی مکانی حفاظت
انجام میشود اغلب از توزیع پیشبینی شده برای گونهها
استفاده میشود ،زیرا دادههای به دست آمده از
بازدیدهای صحرایی اغلب فقط قسمت اندکی از سیمای
7 - Maximum Entropy

پیش از وارد سازی متایرهای زیست اقلیمی در فرایند
مدل سازی ،همبستگی متایرها با یکدیگر بررسی شدند
و از متایرهای با همبستگی بالا ( )r ‹۲/۹فقط یک متایر
وارد مدل شد .مدلسازی با نرم افزار مکسنت نسخه
 7.7.7انجام شد.
برای آزمون اعتبار مدل نیز شاخص سطح زیر منحنی
8 - Maxent
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( )AUCبرای منحنی  ROCمحاسبه شد .میزان این

بالاترین اولویت حفاظتی هسوووتند ،انتخاب نمود .پس از

شاخص از  ۲/6به معنای مدل تصادفی تا  1به معنای

انتخاب این وسوعت دلخواه از مناطق میتوان سطحی از

تفکیک کامل بین نقاط مطلوب و نامطلوب متایر است

زیسوووتگواه هر گونوه که تحت حفاظت قرار می گیرد را

( .)Liu et al., 2009سپس برای طبقه بندی نقشه

مشوووخص کرد .این الگوریتم از قوانین متفوواوتی برای

مطلوبیت زیستگاه از آستانه مطلوبیت تولید شده توسط

حذف پیکسووولها اسوووتفاده می نماید که در نتیجه آن

نرم افزار که مجموع توانایی مدل در پیشبینی مناطق

طبق نیوازهای برنامهریزی میتوان شوووبکه دلخواهی از

مطلوب و نامطلوب را حداکثر میکند ،استفاده شد

منواطق تحوت حفواظووت را انتخوواب نمود .روش حووذف

( .)Jimenez-Valverde and Lobo, 2007سپس،

پیکسوولها در الگوریتم  Zonationبه نحوی اسووت که

نقشههای طبقهبندی شده با نقشه شبکه مناطق حفاظت

منواطق بواقیموانده ،بالاترین ارزش ممکن و بیشوووترین

شده کشور رویهمگذاری شد تا میزان وسعتی از زیستگاه

ارتباط را با یکدیگر داشوته باشند (.)Moilanen, 2007

مطلوب پیشبینی شده برای هر گونه ،که در داخل شبکه

روشهای به کار رفته برای حذف پیکسوولها و در نتیجه

مناطق فعلی قرار میگیرند ،مشخص شود .تمامی

رتبهبندی سووولسوووله مراتبی آنها عبارتند از :زون بندی

محاسبات مکانی با استفاده از نرم افزار Arcmap (Ver.

منطقه هسووتهای  ،9تابع افزاینده فایده  1۲و برنامه ریزی

) 10.2انجام گرفت.

مبتنی بر هدف .11در روش زون بندی منطقه هسته ای،

 .6-۲الگوريتم انتخاب منطقه حفاظت شده

حذف پیکسوول به نحوی انجام می گردد تا میزان کاهش

در ایون پوژوهوش از الگوریتم اولویووتبنوودی مکووانی
 Zonationو نورم افوزار مربوطووه اسوووتفوواده گردیوود
( Moilanen et al., 2005; Moilanen and Kujala,
 .)2008الوگووریتم Moilanen et al., ( Zonation

 )2005سولسوله مراتبی از اولویت حفاظتی در سوورتاسر
سویمای سرزمین ایجاد میکند .به این منظور به ترتیب
پیکسوولهایی از منطقه که حذف آنها کمترین کاهش را

در حفاظت از پدیدههای تنوع زیسووتی به حداقل برسوود.
در روش توابع افزاینده فایده ،ارزش یک شوووبکه مناطق
حفاظت شده برابر با مجموع ارزشهای متعلق به تمامی
گونهها است .در روش برنامه ریزی مبتنی بر هدف ،ابتدا
حذف پیکسووول ها به نحوی انجام می گیرد که سوووطح
زیسوووتگواه هی یوک از گونهها به کمتر از میزان هدف
تعیین شده نرسد (.)Moilanen, 2007

در ارزش حفاظتی شبکه مناطق باقیمانده دارند ،انتخاب

 .7-۲افزايش يکپارچگي زيستگاهها

میشووووند .این پیکسووول ها پایین ترین رتبه را به خود

برای افزایش یکپارچگی مناطق اولویتبندی شووده از دو
مرز1۰

( Moilanen and Wintle

اختصاص می دهند .پس از پایان رتبه بندی میتوان هر

روش جریمووه طول

وسوووعتی از منطقه را که در برگیرنده پیکسووول های با

 )2007و صوووواف کردن توزیعMoilanen et al., (17

)9-Core Area Zonation (CAZ
)10-Additive benefit function (ABF
11-Target based planning

)12 - Boundary length penalty (BLP
13 - Distribution smoothing
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 )2005اسووتفاده شوود .برای انتخاب مقدار مناسووب برای

پستاندار 11 ،گونه پرنده 1 ،گونه خزنده و  6گونه

جریمه طول مرز همان گونه که توسوووط  Moilanenو

دوزیست) نقاط حضور کافی برای تهیه مدل مطلوبیت

 )۰۲۲3( Wintleپیشونهاد شوده است ،مقادیر اعشاری

زیستگاه در دسترس بود .از میان  73گونه مدل سازی

مختلف از  ۲/۲1بوه بالا انتخاب و تاثیر آن بر یکپارچگی

شده ،برای  ۰۰گونه بیش از  ٪1۲از زیستگاههای بالقوه

مناطق با اولویت بالاتر بررسووی گردید .بهترین نتیجه در

داخل شبکه فعلی مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت

هر سوه روش حذف پیکسلها با مقدار جریمه طول مرز

محیط زیست قرار گرفته است .بیشترین درصد حفاظت

برابر با  ۲/۲1به دست آمد.

متعلق به گور ایرانی و سپس یوزپلنگ بوده است که هر

 .3نتايج

دو گونه در آستانه انقراض ( )CRقرار گرفتهاند .اما خرس
سیاه که در این رده تهدید قرار دارد ،فقط  ٪3از

 .۱-3میزان حفاظت از گونه هاي نماينده تنوع

زیستگاههایش داخل مناطق تحت حفاظت قرار گرفته

زيستي در داخل شبکه مناطق چهارگانه:

است (جدول  .)1همچنین ،در حال حاضر به طور متوسط

با توجه به نقاط حضور موجود ،از میان  1۲7گونه

فقط  1۰/3۰درصد از زیستگاه گونههای جایگزین تحت

جایگزین انتخاب شده فقط برای  73گونه ( 11گونه

حفاظت قرار گرفته است.

جدول  -۱گونه هاي جایگزین انتخاب شده براي اولویت بندي مکاني مناطق تحت حفاظت به همراه پراکنش آنها در شبکه مناطق چهار گانه کشور

تعداد

وضعیت

 AUCمدل

مجموع زیستگاه

درصد حفاظت شده

مشاهدات

حفاظتی

مکسنت

های مطلوب

داخل مناطق

()km2

چهارگانه

Acinonyx jubatus

763

CR

۲/13

1166۰1/71

7۲/37

Capra aegagrus

7۲3

VU

۲/3۹

۳۹7۳1۰/۲۲

11/۲1

Equus hemionus

3۲

CR

۲/11

73۰31/61

۳۳/۰۲

Gazella subgutturosa

۳1

VU

۲/۹۳

77۰36۰/1۲

17/۹1

Myotis capaccinii

۰۲

VU

۲/1۳

1۳3۳11/۹۲

6/76

Ovis orientalis

3۳

VU

۲/۹7

373۳۹1/33

1۲/11

Ovis vignei

31

VU

۲/۹۲

۳6733۹/36

1۰/۲۳

Panthera pardus

۹3

EN

۲/36

777۰۰3/11

1۰/۰7

Rhinolophus mehelyi

1۲

VU

۲/۹6

3۲1۹33/1۹

۹/1۰

Ursus thibetanus

3۰

CR

۲/13

۰77333/16

3/1۹

Vulpes cana

11

VU

۲/۹1

77۰11۳/13

16/71

گونه های جایگزین

پستانداران

صفحه 3۹

... ارتقاء سطح حفاظت از تنوع زیستی با بهبود وضعیت شبکه
 گونه هاي جایگزین انتخاب شده براي اولویت بندي مکاني مناطق تحت حفاظت به همراه پراکنش آنها در شبکه مناطق چهار گانه کشور-۱ ادامه جدول

درصد حفاظت شده

مجموع زیستگاه

 مدلAUC

وضعیت

تعداد

داخل مناطق

های مطلوب

مکسنت

حفاظتی

مشاهدات

گونه های جایگزین

چهارگانه

)km (

1/31

1۹3۹۳1/1۹

۲/1۹

VU

۰1

Anser erythropus

1/66

73۹1۰3/71

۲/۹۹

VU

3۹

Aquila clanga

1/1۰

۰31117/17

۲/۹۹

VU

17

Aquila heliacal

13/۳۰

۰7۲۲۳3/11

۲/۹1

VU

3۲

Chlamydotis macqueenii

11/7۰

۰۲۹۹۲7/۹3

۲/۹۲

VU

۹۲

Falco cherrug

11/7۳

۰۳۳131/77

۲/11

VU

۳6

Marmaronetta angustirostris

۹/7۰

۳36۳3۰/31

۲/۹۲

EN

11۳

Neophron percnopterus

3/3۳

۰۲1۹11/۲3

۲/16

VU

۳۹

Otis tarda

3/۲6

۰1۲1۹1/6۰

۲/1۳

VU

3۲

Pelecanus crispus

1/17

۰۲۳3۹۳/77

۲/۹7

CR

16

Vanellus gregarious

1۲/17

71613۲/73

۲/۹3

آندمیک

۰6

Podoces pleskei

1۰/6۰

7۰7616/۲۹

۲/۹3

آندمیک

1۳

Bunopus crassicauda

1۳/73

137۹67/۳7

۲/1۹

آندمیک

۰6

Darevskia defilippii

۰7/31

6۹۲1/۲۲

۲/11

،EN

۳3

Montivipera latifii

1۰

Phrynocephalus persicus

پرندگان

2

۳3۳۳63/1۹

۲/31

،VU
آندمیک

16/6۰

۰17۳3۳/۲3

۲/13

آندمیک

1۲

Rhinigecjo misonnei

3/1۲

131۰۳3/۳۳

۲/۹6

VU

3۹

Testudo graeca

17/1۲

۳31۰۰1/37

۲/۹۳

VU

16

Testudo horsfieldii

1۲/61

۰۲۰۹77/11

۲/1۳

آندمیک

13

Timon princeps

1۳/11

۹3333/۰3

۲/17

آندمیک

1۲

Tropiocolates latifi

17/۲3

13771۰/۹6

۲/1۹

VU

۰۲

Bufo eichwaldi

3/6۳

۰۳73۹۳/۲۲

۲/۹۳

آندمیک

17

Bufo surda annulata

6/1۲

636۹6/۲۳

۲/11

،CR

۰1

Neurergus kaiseri

آندمیک
۹/۳3

۹1۰6۰/۰3

۲/1۹

آندمیک

1۲

Pseudopidalea luristanica

17/۲۲

1۹36۳1/31

۲/13

آندمیک

1۹

Rana pseudodalmatina

31 صفحه
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 .۲-3مناطق پیشنهاد شده توسط الگوريتم

جایگزین حفاظت میشود .مناطق پیشنهاد شده توسط

Zonation
در این پژوهش ،نقشه دربرگیرنده  ۰۲درصد از سطح

روش برنامه ریزی مبتنی بر هدف تنها در  1۳مورد از 73
مورد حداقل مساحتی برابر با  ٪7۲از کل زیستگاه های

کشور که دارای بالاترین اولویت حفاظتی است با استفاده

یک گونه را تحت پوشش قرار داد .روش تابع افزاینده

از هر سه روش حذف پیکسل ها به دست آمد (شکل .)1

فایده در  ۰1مورد علمکرد بهتری نسبت به روش مبتنی

در ادامه ،با رویهم گذاری هر یک از سه نقشه فوق بر روی

بر هدف داشت .روش تابع افزاینده فایده در  ۰۹مورد از

نقشههای مطلوبیت زیستگاه طبقه بندی شده برای

 73مورد بهتر از روش زونبندی منطقه هستهای عمل

گونههای جایگزین ،درصدی از زیستگاه هر یک از این

نمود .در روش زونبندی منطقه هستهای کمترین

گونههای که در داخل  ۰۲درصد از سطح کشور با بالاترین

مساحت پوشش داده شده برای یک گونه  17درصد از

اولویت حفاظتی قرار میگیرد ،تعیین شد (جدول .)۰

وسعت زیستگاه گونه بود در حالی که این مقدار در روش

نتایج نشان داد در صورت انتخاب مناطق با الویت بالای

مبتنی بر هدف  1/33و برای روش تابع افزاینده فایده

حفاظتی پیشنهاد شده توسط هر یک از سه روش حذف

 3/۹۳است.

پیکسل ها چه درصدی از زیستگاه های گونه های

شکل  -۱مناطق در برگیرنده  ٪۰۲از سطح کشور با بالاترین ارزش حفاظتي بر طبق روشهاي مختلف حذف پیکسل در الگوریتم .Zonation

صفحه 3۲

... ارتقاء سطح حفاظت از تنوع زیستی با بهبود وضعیت شبکه
میزان حفاظت از زیستگاه هاي مطلوب گونه هاي جایگزین در شبکه مناطق حفاظت شده پیشنهاد شده توسط سه روش حذف- ۰ جدول
.Zonation پیکسل در نرم افزار

درصد پوشش داده

شده در روش مبتنی

روش زونبندی منطقه

شده در روش تابع

بر هدف

هستهای

افزاینده فایده

۳1/۲7

۳۲/6۰

73/3۲

Acinonyx jubatus

۰۹/7۲

۰۲/۳۲

۰6/۹1

Capra aegagrus

۹3/۲۰

3۰/3۰

3۹/۰۲

Equus hemionus

7۳/6۳

۰۲/3۹

۰3/۰1

Gazella subgutturosa

۰3/7۲

7۲/۲6

۳۳/11

Myotis capaccinii

۰۳/1۳

13/6۰

۰1/73

Ovis orientalis

77/1۳

۰۲/7۲

۰6/۹۲

Ovis vignei

73/۳۲

۰1/۹6

71/31

Panthera pardus

۰۰/1۳

۰۲/17

۰3/37

Rhinolophus mehelyi

1۳/13

11/1۲

1/۳۰

Ursus thibetanus

۰1/۲1

1۹/1۳

13/36

Vulpes cana

۰7/37

۰1/6۲

۳۲/7۹

Anser erythropus

۰7/۰3

7۲/36

77/11

Aquila clanga

۰3/3۹

۰۳/۰۲

77/۹7

Aquila heliacal

۰۲/13

۰۲/۰۹

11/۰3

7۲/3۲

۰3/۲7

۳۲/۲7

Chlamydotis
macqueenii
Falco cherrug

7۰/1۰

۰۹/71

۳1/۹۳

۰۲/71

۰7/1۹

7۲/1۲

13/11

16/۰3

11/۰3

Marmaronetta
angustirostris
Neophron
percnopterus
Otis tarda

1۹/36

71/16

71/71

Pelecanus crispus

13/6۲

۰7/66

۰1/17

Vanellus gregarious

۰7/7۳

17/71

16/36

Podoces pleskei

31 صفحه
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درصد پوشش داده شده در

پرندگان

درصد پوشش داده
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ادامه جدول - ۰میزان حفاظت از زیستگاه هاي مطلوب گونه هاي جایگزین در شبکه مناطق حفاظت شده پیشنهاد شده توسط سه روش
حذف پیکسل در نرم افزار .Zonation

گونههای جایگزین

خزندگان
دوزیستان

درصد پوشش داده

درصد پوشش داده شده

درصد پوشش داده

شده در روش تابع

در روش زونبندی

شده در روش مبتنی

افزاینده فایده

منطقه هستهای

بر هدف

Bunopus crassicauda

۰6/6۰

1۹/3۳

۰۳/۳۲

Darevskia defilippii

۳6/3۲

71/1۲

76/۳1

Montivipera latifii

11/11

11/11

1۹/3۲

Phrynocephalus
persicus

۰۳/3۰

۰۲/۲۰

۰۳/۹3

Rhinigecjo misonnei

16/33

۰3/۳۰

16/61

Testudo graeca

71/۳3

۰7/73

11/33

Testudo horsfieldii

۰6/61

11/۲۲

۰3/61

Timon princeps

۳۲/33

۰3/6۹

۳۲/۲۲

Tropiocolates latifi

73/3۲

1۹/33

3۰/61

Bufo eichwaldi

۳3/6۲

76/۹6

73/۲۳

Bufo surda annulata

3/۹۳

1۹/7۲

1/33

Neurergus kaiseri

۹۰/7۲

6۳/61

71/31

Pseudopidalea
luristanica
Rana pseudodalmatina

6۹/11

۳7/1۲

76/۲7

73/۰۳

۰6/11

۰3/11

 .4بحث و نتیجه گیري
در این پژوهش برای نخسوووتین بووار از یووک رویکرد
سویسوتماتیک اولویتبندی مکانی برای پیشنهاد مناطق

(نظیر گونهها ،زیسووتگاهها و یا خدمات اکوسوویسووتمها)
هسووتند ،مناسووب اسووت ( ;Kremen et al., 2008
Leathwick et al., 2008; Thomson et al.,
 .)2009در این پژوهش نقشووه های مطلوبیت زیسووتگاه

جدید برای توسوعه شبکه مناطق حفاظت شده در سطح

بکار رفته اندازه پیکسلی برابر با  1کیلومتر مربع داشتند

کل کشووور اسووتفاده گردید .الگوریتم  Zonationبرای

و کول منطقوه مورد مطوالعوه بوه بیش از یک میلیون و

تحلیل مجموعه دادههای سوووامانه اطلاعات جارافیایی با

ششصد هزار واحد برنامه ریزی تقسیم گردید .در حالیکه

حجم زیاد که نشان دهنده توزیع اجزایی از تنوع زیستی

در مطالعه ای که در سوووطح اسوووتان مازندران با روش
صفحه 3۰

ارتقاء سطح حفاظت از تنوع زیستی با بهبود وضعیت شبکه ...
 Marxanانجوام گردیود کول منطقوه بوه  11۹36واحد

کمی پیشبینی مطلوبیت زیستگاه استفاده کند .در حالی

تقسویم شد ( ،)Mehri et al., 2013و یا اولویت بندی

که در روشهای نرمافزار  Marxanهر یک از نقشههای

حفاظت در اسوووتان البرز با روش  Marxanبا بررسوووی

توزیع گونهها و یا سایر پدیده های حفاظتی بصورت لایه

 1۲۰3واحد انجام گرفت (.)Esfandeh et al., 2016

های بولین (صفر و یک) قابل استفاده می باشند ( Ball

انتخاب مناطق حفاظت شوده جدید در استان کهگیلویه

.)and Possingham, 2000; Mehri et al., 2013

و بویر احمود بوا روش  C-Planنیز با تحلیل  111واحد

این امر نشان دهنده دقت بالاتر روش  Zonationاست.

برنامه ریزی انجام شد ( .)Jafari et al., 2010هر چند

همچنین در روش  Zonationبرای مجموعه ثابتی از

این مطوالعوات هر یک محدود به یک اسوووتان بودند اما

نقشهها و قانون یکسان حذف پیکسل ،مجموعه ثابتی از

تعوداد واحدهای برنامه ریزی بکار رفته در پژوهش حال

مناطق با اولویت حفاظتی پیشنهاد میگردند

حاضور بیش از  ۹۲برابر حداکثر تعداد واحد برنامه ریزی

( ،)Moilanen et al., 2005در حالی که روشهای به

مورد استفاده در سایر مطالعات بود .این امر نشان دهنده

کار رفته در نرم افزار  Marxanمبتنی بر تکرار هستند و

توان بووالووای روش  Zonationبرای تصووومیم گیری در

میانگین تکرار و یا تعداد دفعات انتخاب یک پیکسل در

مقیاس های بزرگ می باشد.

تکرارها نشان دهنده اهمیت حفاظتی آن پیکسل است

در روش  Zonationمیتوان به جای تعیین میزان اهداف

( .)Ball and Possingham, 2000برای مثال در

حفاظتی (نظیر درصدی از وسعت محدوده انتشار هر

مطالعه انجام شده در استان مازندران ( Mehri et al.,

گونه) که در روشهایی نظیر Ball and ( Marxan

 )2013مدل  1۲۲بار تکرار و در هر تکرار الگوریتم

 )Possingham, 2000کاربرد دارد ،از رتبه بندی

انتخاب مناطق  1۲میلیون بار تکرار گردید .بنابراین،

اولویت سلسله مکانی برای تمامی پیکسلها در سیمای

میتوان نتیجه گرفت که روش  Zonationجوابهای

سرزمین بر اساس میزان وقوع هر یک از گونهها و ارتباط

قطعیتری ارائه میکند.

بین زیستگاهها برای هر یک از گونهها استفاده نمود .در

مناطق پیشنهاد شده بر اساس هر یک از روشهای حذف

حالیکه در روشهایی نظیر  Marxanمجموعه مناطق

پیکسلها در نرم افزار  Zonationحداقل  ٪13به

پیشنهادی با تاییر میزان هدف حفاظتی تاییر زیادی می

میانگین وسعت زیستگاههای حفاظتشده از گونههای

یابند ( Mehri et al., 2013; Esfandeh et al.,

جایگزین تنوع زیستی در سطح کشور میافزایند.

 ،)2016و از این روی نتایج بدست آمده از تحلیل های

بیشترین پوشش تنوع زیستی در اولویتبندی مبتنی بر

انجام شده به وسیله  Marxanوابستگی زیادی به

روش تابع افزاینده فایده مشاهده میگردد .همانگونه که

معیارهای بکار رفته در تعیین میزان هدف حفاظتی دارند.

در منابع نیز ذکر شده است ( )Moilanen, 2007زمانی

روش اولویتبندی مکانی مناطق حفاظتی Zonation

که از نمونهای از گونهها به عنوان معرف تنوعزیستی

در مقایسه با روشهای ارائه شده در نرم افزار Marxan

حفاظت میگردد ،این روش مناسبتر از روشهای دیگر

مانند شبیهسازی تبرید تدریجی میتواند از نقشههای

حذف پیکسل است .برنامهریزی مبتنی بر هدف نیز به
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خوبی تابع افزاینده فایده عمل نمیکند که دلیل آن

زیستگاه و میزان مطلوبیت آن نتیجه روش برنامه ریزی

محدود شدن زیستگاههای انتخاب شده فقط به  ٪۰۲از

مبتنی بر هدف کارآمد تر خواهد بود .در پایان ،این

سطح کشور است ،که در این وسعت امکان دستیابی به

پژوهش با بکار گیری رویکرد سیستماتیک حفاظت

تمامی اهداف تعیین شده وجود ندارد .به عبارت دیگر،

الگوریتم  Zonationسه گزینه برای افزایش تقریبا ٪1۲

چنانچه تصمیم بر حفاظت حداقل  ٪7۲از زیستگاههای

به وسعت مناطق چهارگانه فعلی ارائه می نماید که هر

گونههای جایگزین باشد باید بیش از  ٪۰۲از وسعت کل

یک از این سه گزینه میزان حفاظت از تنوع زیستی در

کشور تحت حفاظت قرار گیرد .روش زونبندی منطقه

کشور را حداقل دو برابر مینمایند.

هستهای موفقیت کمتری در متوسط حفاظت از زیستگاه

در انتهوا ذکر این نکته الزامی اسوووت که افزایش کارآیی

گونهها دارد ،اما در این روش حداقل مساحت

شوبکه مناطق حفاظتشوده وابستگی مستقیم به میزان

حفاظتشده از زیستگاه یک گونه بیش از دو روش دیگر

اطلواعوات موجود از حضوووور گونوههوا به ویژه گونههای

است که نشاندهنده تمرکز این روش بر حفظ

آنودمیوک دارد .با توجه به آمار و پژوهشهای اندک در

زیستگاههای مرکزی هر گونه است .در نتیجه چنانچه

این زمینه امکان پیشبینی زیسوووتگاههای مطلوب برای

هدف حفاظت بیشترین سطح ممکن از زیستگاه گونه ها

بسوویاری از گونههای آندمیک در سووطح کشووور وجود

باشد ،نتیجه روش تابع افزاینده فایده مناسب تر است .اما

نودارد ،کوه این امر کوارآیی این مناطق را در حفاظت از

برای حفاظت از زیستگاه های با مطلوبیت بالاتر روش زون

ارزشمندترین اجزای تنوع زیستی کشور میکاهد.
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