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چکیده
مفهوم ارتباط سیمای سرزمین در یک منطقه به منظور توصیف چگونگی تاثیر چیدمان مکانی و کیفیت بخشهای مختلف سیمای سرزمین
بر مهاجرت و جابه جایی موجودات در میان تکه های زیستگاهی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است .از آنجایی که هدف اصلی بررسی
ارتباطات سیمای سرزمین ،برنامه ریزی و مدیریت سیمای سرزمین به منظور حفظ و نگهداشت تنوعزیستی موجود در تکههای زیستگاهی
کمیاب و پراکنده است به طوری که پایداری فرایندهای بوم شناختی را در سیمای سرزمین تضمین نماید ،در این مطالعه ،سعی شده تا ب ا
استفاده از شیوه توصیفی  -تحلیلی و مرور منابع علمی ارتباطات سیمای سرزمین و اهمیت آن برای حفظ تنوعزیستی همراه با رویکردها و
ابزارهای مورد استفاده برای کمی سازی ارتباطات سیمای سرزمین مورد بررسی قرار گیرد .بنابراین ابتدا در این مطالعه دادههای مورد بررسی
در دو گروه ؛ اطالعات کلی در مورد ارتباطات سیمای سرزمین و روش ها و ابزارهای مورد استفاده در بررسی ارتباطات سیمای سرزمین
سازمان یافت .بررسی ها نشان داد که تحلیل کمترین هزینه بیشترین کاربرد را در مطالعه ارتباطات سیمای سرزمین داشته است .از سوی
دیگر یافته ها نشان داد که بیشتر منابع علمی ارتباطات عملکردی سیمای سرزمین را ارزیابی کردهاند .هم چنین نتایج بررسی بیانگر این است
که ابزار ترجیحی برای بررسی ارتباطات سیمای سرزمین  CONEFORبوده و نرمافزار  LINKAGE MAPPERبه خاطر استفاده از
روش کمت رین هزینه در تحلیل بیشتر مورد توجه قرار دارد .به طور کلی استفاده از رویکردهای مدلسازی ارتباطات و ابزارهای کاربردی در
این زمینه با توجه به اهداف مطالعه و میزان اهمیت زیستگاهها و گونهها میتواند متفاوت باشد.

کلید واژهها :ارتباطات سیمای سرزمین ،کریدورهای زیستگاهی ،ارتباطات ساختاری و عملکردی ،مدلها ،مسیرهای جابهجایی
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سرآغاز
ارتباط یک ویژگی بسیار مهم سیمای سرزمین است ( Taylor et
 .)al., 1993که در صورت نابودی آن ،تنوعزیستی در معرض
خطر جدی قرار میگیرد ( .)NewMark, 1987مفهوم ارتباط
برای توصیف چگونگی تاثیر چیدمان مکانی و کیفیت بخشهای
مختلف سیمای سرزمین بر جابهجایی موجودات در میان تکههای
زیستگاهی مورد استفاده قرار گرفته است ( ;Merriam 1984
 .)Taylor et al., 1993مریام ( )1201در یکی از اولین
مطالعات صورت گرفته در زمینه بوم شناسی ،ارتباط را این چنین
تعریف کرده است« :توانایی بخشهای مختلف سیمایسرزمین
در جلوگیری از انزوای مطلق گونهها با برقراری امکان جابهجایی
آنها در میان تکههای زیستگاهی» ( .)Merriam 1984تیلور
در سال ( )1229ارتباط را این چنین تعریف کرد« :میزان توانایی
سیمای سرز مین در آسان نمودن یا جلوگیری از حرکت و
جابهجایی افراد در میان تکههای زیستگاهی» که بیشترین
استفاده را در تعریف ارتباط سیمای سرزمین داشته است
) .(Taylor et al., 1993زمانی که افراد متعلق به یک گونه،
بتوانند به آسانی در میان تکههای زیستگاهی جابهجا شوند،
میزان ارتباطی که سیمای سرزمین برای آن گونه فراهم میکند
باال است ولی اگر جابهجایی گونهها در میان تکههای زیستگاهی
به دشواری صورت گیرد ،ارتباط سیمای سرزمین برای آن گونه
ضعیف است .سیمای سرزمین این توانایی را دارد که در یک
زمان برای برخی از گونهها (گونههای پرتحرک) ارتباطی باال و
برای برخی (گونههای کم تحرک) ارتباط ضعیفی شکل ()1
ایجاد کند .دو روش برای افزایش ارتباطات وجود دارد؛  -1تمرکز
بر مناطق حفاظت شدهای که حرکت موجودات را آسان میکند و
 - 2جبران ویژگیهایی از سیمای سرزمین (مانند جادهها) که مانع
جابهجایی موجودات میشود .هر دو راهکار در کنار هم موثرترین
نتایج را در پی دارد ) .(Ament et al., 2014برای قرارگیری
ارتباطات در یک چارچوب گستردهتر ،شبکههای بومشناختی
عملکردی که تنوعزیستی را حفظ کرده و استفاده پایدار از منابع
طبیعی را فراهم می کنند اغلب یکی از اهداف حفاظت و مدیریت
سرزمین هستند .مفهوم شبکههای بوم شناختی ،به چند بخش
کلیدی اشاره دارد؛  .1مناطق حفاظت شده اصلی  .2کریدورها و
اتصاالت  .9مناطق پیرامونی و استفاده پایدار از سرزمینهای
غیرحفاظتی ) .)Bennett, 2004یک شبکه بومشناختی،
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سیستمی یکپارچه از پیکرهبندی بخشهای مختلف سیمای
سرزمین طبیعی و نیمه طبیعی بوده و با هدف حفظ یا برگرداندن
عملکردهای بومشناختی و فراهمآوری فرصتی برای استفاده
پایدار از منابع طبیعی مدیریت می شود .هدف اصلی بررسی
ارتباطات سیمای سرزمین ،برنامهریزی و مدیریت سیمای
سرزمین به منظور حفظ و نگهداشت تنوعزیستی است به طوری
که پایداری فرایندهای بوم شناختی در سیمای سرزمین تضمین
شود .با توجه به این که در زمینه ارتباطات سیمای سرزمین در
ایران مطالعات جامعی صورت نگرفته است ،در این بررسی
مفاهیم پایه و پیشرفتهای صورت گرفته در زمینهی رویکردهای
تحلیلی و برنامههای کاربردی در مورد ارتباطات سیمای سرزمین
به صورت مرور منابع مدون و یکپارچه مورد ارزیابی قرار گرفته
است .بر این اساس ،اطالعات مورد بررسی در دو گروه مفاهیم
پایه و رویکردها و روشهای مورد استفاده در ارزیابی ارتباطات
سیمای سرزمین سازماندهی و بررسی و مزایای و کاستیهای
آنها بیان شده است .همچنین ابزارها و تکنیکهای پژوهشی در
این زمینه نیز تحلیل و معرفی شده است.

شکل ( :)1یک سیمای سرزمین که از تکههای زیستگاهی
تشکیل شده است؛ در یک زمان برای برخی از گونهها
ارتباطی باال ( )aو برای برخی از گونهها که به دشواری
بین تکههای زیستگاهی جابهجا می شوند ارتباطی ضعیف
( )bایجاد میکند( .برگرفته از)Bennett, 2003 :

مواد و روشها
در این مطالعه ،از روش توصیفی -تحلیلی بر پایه شیوه
کتابخانه ای استفاده شده است .بر این اساس از پایگاه دادههای
اطالعاتی مانند  Knowledge, Springer, ScienceDirectو
 WILEYاستفاده شد .واژههای کلیدی مورد استفاده برای
جستجو در این پایگاههای اطالعاتی بر اساس اولویتبندی
ارتباطات سیمای سرزمین در برنامههای حفاظتی انتخاب و
مقالههای مورد بررسی در این مطالعه با توجه به شناسایی اولویت
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مناطق حفاظتی و شناسایی و طراحی کریدورهای زیستگاهی در
بومسازگانهای خشکی بررسی شدند .کلید واژههای مورد
استفاده شامل ،Methods of Landscape Connectivity
 Landscape Connectivityو Applied Tools to
 ،Landscape Connectivityبود .سپس بر اساس بررسیهای
به عمل آمده اطالعات موجود در دو دسته اطالعات کلی در
زمینه ارتباطات سیمای سرزمین و رویکردها و ابزارهای کاربردی
در این زمینه طبقه بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفت .از این
رو ارزش نتایج به دست آمده در این بررسی از منابع موجود با
محدودیتهایی اطالعاتی ،بیانگر نتایج حاصل از آنها میباشد.
مفاهیم کاربردی در ارتباطات سیمای سرزمین
● ارتباطات اجزاء ساختاری و عملکردی سیمای سرزمین

ارتباطات در برگیرنده هر دو جزء ساختاری و عملکردی سیمای
سرزمین است .ارتباطات ساختاری( )1در برگیرنده روابط فیزیکی
بین تکههایزیستگاهی است ) .)Bennett, 2004این نوع
ارتباط به وسیله چیدمان مکانی( )2انواع مختلف زیستگاه در
سیمای سرزمین تعیین می شود و از عواملی همچون پیوستگی
زیستگاههای مطلوب ،گستره و طول گپها ،فاصلهی پیمایشی
توسط هر فرد ،وجود مسیرهای جایگزین و کیفیت شبکه تاثیر
میپذیرد ) .)Forman, 1995ارتباط ساختاری را میتوان به
وسیله تحلیل ساختاری سیمای سرزمین و بدون نیاز به اطالعاتی
درباره جابه جایی افراد و فرایندها در سراسر سیمای سرزمین
اندازهگیری نمود ) .(Crooks& Sanjayan, 2006این بخش از
ارتباط به چیدمان مکانی زیستگاهها اشاره داشته ،قابل
نقشهسازی بوده و شاخصهای گوناگونی برای آن تعریف شده
است .ارتباطات عملکردی ( )9اندازهای از سیمای سرزمین است
که جابه جایی موجودات و فرایندها را آسان کرده و یا از آن
جلوگیری میکند ) .)Ament et al., 2014و عبارت است از
واکنش افراد یا گونهها به ساختار فیزیکی سیمای سرزمین
) .)Bennett, 2003به عبارتی توانایی گونه برای جابهجایی در
میان موزاییک سیمای سرزمین بوده که تحتتاثیر عواملی مانند
مقیاس ،درک گونه از محیط ،نیازهای زیستگاهی ،درجه
ت خصصی بودن زیستگاه برای گونه ،تحمل گونه نسبت به
مداخالت محیطی ،مرحله زندگی ،زمانبندی حرکتهای
انتشاری و واکنش گونه نسبت به گونههای رقیب و شکارچی
قرار دارد ( .)Taylor et al., 1993ارتباط عملکردی زمانی
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افزایش می یابد که تغییرات در ساختار سیمای سرزمین افزایش
یابد .این نوع ارتباط نه تنها نیازمند اطالعات مکانی در مورد
زیستگاهها و بخشهای مختلف سیمای سرزمین است بلکه
دست کم به مشاهداتی درباره جابهجایی افراد در سیمای سرزمین
نیز نیاز دارد .از اینرو مفهوم اولیه ارتباط سیمای سرزمین به
ارتباط عملکردی آن اشاره دارد ( Crooks & Sanjayan,
 .)2006اگر گونهها برای جابهجایی در سیمای سرزمین نیازمند
چیدمان زیستگاهی ویژه ای باشند ،ارتباط عملکردی هنگامی
برقرار می شود که سیمای سرزمین دارای ارتباط ساختاری بوده و
گونهها نیز از چنین ارتباط ساختاری بهرهمند شوند .ولی اگر
گونهها ،توانایی جابهجایی در سراسر موزاییک سیمای سرزمین را
داشته باشند ،برای برقراری ارتباط عملکردی سیمای سرزمین
نیازی به وجود ارتباط ساختاری نیست ) Tewksbury et al.,
 .(2002از اینرو فاگان و کاالبرس ( )2221بر مبنای میزان
دادههای موجود درباره جابهجایی موجودات ،ارتباط عملکردی به
 2نوع ارتباط تقسیم کردهاند:
 .1ارتباط بالقوه( :)1در برگیرنده شاخصهایی از اطالعات پایه و
غیر مستقیم در مورد توانایی انتشار موجودات است.
 .2ارتباط واقعی( :)1در برگیرنده شاخصهایی است که جابهجایی
واقعی افراد در سیمای سرزمین را کمی نموده و در نتیجه
برآوردی از میزان ارتباط به دست میدهد ( & Calabrese
.)Fagan, 2004

از این رو ارتباط سیمای سرزمین نتیجه برهمکنش یک فرایند
رفتاری یعنی جابهجایی و ساختار فیز یکی سیمای سرزمین است
که یک ویژگی پویا بوده و در مقیاس سیمای سرزمین ارزیابی
شده و به ویژگی های سیمای سرزمین و ویژگیهای گونه بستگی
دارد ( .)Ferreras, 2001مطالعات صورت گرفته در رابطه با
ارتباطات سیمای سرزمین بیشتر به اندازهگیری و ارزیابی ارتباط
عملکردی پرداخته و ارتباط ساختاری سیمای سرزمین کمتر مورد
بررسی قرار گرفته است در حالی که در مطالعه و بررسی
ارتباطات سیمای سرزمین هر دو جزء ساختاری و عمکلردی
ارتباطات الزم و ملزوم یکدیگر هستند .به طوری که دگرگونی در
ارتباطات ساختاری که در برگیرنده و چگونگی چیدمان مکانی
تکه های زیستگاهی نسبت به یکدیگر است بر توانایی جابهجایی
افراد بین تکههای زیستگاهی (ارتباط عملکردی) تاثیر میگذارد.
بنابراین در بررسی ارتباطات سیمای سرزمین برای دستیابی به
نتایج بهتر و دقیق تر در رابطه با مدیریت و حفاظت از تنوعزیستی
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الزم است تا هر دو جزء ساختاری و عملکردی مورد بررسی قرار
گیرد.
● اهمیت ارتباطات سیمای سرزمین

مهاجرت از مهمترین دالیلی است که ضرورت وجود ارتباط میان
مناطق حفاظت شده را نشان میدهد .فرایند مهاجرت به وسیله
بسیاری از گونهها و در پاسخ به تغییرات ایجاد شده در کیفیت و
فراوانی منابع غذایی در دسترس با تغییر فصل ها صورت میگیرد
) .)Bennett, 2003زیستگاههایی که در خارج از مناطق حفاظت
شده قرار گرفتهاند ،نقش اصلی را در آسان نمودن فرایند
مهاجرت گونهها ایفا مینمایند ،زیرا بخشهای زیستی و غیر
زیستی آنها کریدورهای ارتباطی را تشکیل داده که گونهها با
استفاده از آنها میان مناطق حفاظت شده مهاجرت میکنند
( .)Edwards et al., 2010با توجه به مطالعه )McCullough
 (1996; Hanski and Gilpin 1997توانایی موجودا ت برای
حرکت بین قطعات زیستگاهی به منظور حفظ جمعیت آنها
ضروری بوده و بررسی های انجام شده درباره پویایی فرا جمعیت
نشان دادهاند که حفظ گونهها در زیستگاه و سیمای سرزمین
تحتتاثیر توانایی جابهجایی آنها بین تکههای زیستگاهی و در
نتیجه ارتباطات سیمای سرزمین قرار دارد .از سوی دیگر
فرایندهای بوم شناختی مانند تبادل ژنها ) Manel et al.,
 ،(2003; Storfer et al., 2010پراکنش دانهها )Levey et
 (al., 2005و انتقال مواد غذایی ) (Wipfli, 2005تحتتاثیر
ارتباطات سیمای سرزمین قرار دارد .به طورکلی ارتباط بین
زیستگاهها ،باعث افزایش برهمکنش بین افراد جمعیتها شده و
در نتیجه افزایش اندازه جمعیت موثر ،حفظ جریان ژنی ،تسهیل
مهاجرت و انتشار موجودات بین قطعات زیستگاهی میشود .از
اینرو در بررسیها ضروری است که فرایندهای بومشناختی
تحتتاثیر ارتباطات سیمای سرزمین به دقت مورد بررسی قرار
گیرد.
● انواع چیدمان مکانی در ارتباطات سیمای سرزمین

درک گونه از سیمای سرزمین و میزان ارتباط آن در سیمای
سرزمین به تخصصی بودن زیستگاه و مقاومت نسبت به
آشفتگی های زیستگاهی و تغییرات محیطی وابسته است
) .)Bennett, 2003برخی از گونهها به ساختارها و یا
چیدمانهای مکانی ویژهای برای ارتباطات زیستگاهی نیاز ندارند،
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در حالی که بسیاری از گونهها نسبت به تغییر زیستگاه و نابودی
آن حساس بوده و بقا و ارتباطات آن ها با ا فزایش آشفتگیهای
سیمای سرزمین کاهش مییابد ( .)NewMark, 1991بقا و
حفظ ارتباطات سیمای سرزمین برای این گونهها به وجود
زیستگاه های مطلوب وابسته است و برقراری ارتباط سیمای
سرزمین برای این گونهها از طریق مدیریت کل سیمای سرزمین
و حفاظت از زیستگاههای ویژه ،شکل ( )2صورت میگیرد.
بنابراین به منظور پاسخ به سواالتی همچون :چگونه میتوان
ارتباطات سیمای سرزمین را برای یک گونه و یا جمعیت به
بهترین شکل حفظ کرد؟ آیا چیدمانهای مکانی زیستگاهی
ویژهای برای حفظ ارتباطات وجود دارد؟ آیا تمامی گونهها برای
جابهجایی در سیمای سرزمین به اتصاالت ویژهای نیاز دارند؟
الزم است تا موارد زیر به خوبی بررسی شود.
● مدیریت یکپارچه سیمای سرزمین

در برخی موارد کاربری های اراضی ،زیستگاههای موجود در
سیمای سرزمین را تغییر داده ،ولی آن ها را به بطور کامل حذف
نمی کنند .با تکرار این فرایند سیمای سرزمین حالت موزاییک
شکلی پیدا می کند .در این حالت مرز میان پوشش گیاهی دست
نخورده و بخشهای تغییر یافته آن به سختی قابل شناسایی بوده
و شناسایی زیستگاههای مطلوب و نامطلوب از یکدیگر مشکل
است .با وجود نامناسب بودن بخشهای از این سیمای سرزمین
برای زیستن ،جابهجایی گونهها در آن به آسانی صورت میگیرد.
در این شرایط برقراری ارتباط به استفاده گونهها از پوشش گیاهی
دست نخورده و تغییر یافته برای جابهجایی بین زیستگاههای
اصلی و ارتباط با دیگر جمعیتهای محلی وابسته است .در این
حالت بهترین گزینه ،مدیریت کل سیمای سرزمین است به
شکلی که ارتباط برای گونهها ،جوامع و سایر فرایندهای
بومشناختی حفظ شود .این رویکرد زمانی مناسب است که
سیمای سرزمین شکل طبی عی و یا نیمه طبیعی داشته باشد،
گونههای موجود نسبت به تغییرات کاربری اراضی مقاومت
باالیی نشان دهند و هدف حفاظت از گونههایی با گستره وسیع
خانگی باشد .در این حالت ممکن است گونهها در همه جای
موزاییک سیمای سرزمین زندگی یا تولید مثل نکنند اما بتوانند برای
دستیابی به منابع مورد نیاز خود مانند غذا و پناه در بین بیشتر تکههای
زیستگاهی حرکت کنند ).(Bennett, 2003
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● حفاظت از زیستگاههای ویژه

این روش برای برقراری ارتباط در سیمای سرزمین برای
گونههایی مناسب است که سیمای سرزمین را به عنوان
مجموعهای از تکههای زیستگاهی مناسب که در زمینهای با
محیط نامناسب قرار گرفته است میشناسند .برقراری ارتباطات
سیمای سرزمین برای چنین گونههایی به در دسترس بودن و
چیدمان مکانی زیستگاههای مناسب بستگی داشته ،الگوهای
زیستگاهی که این نوع از ارتباط را ممکن میسازد عبارتند از:
● سنگ جای

1

گسترش یافتهاند .آندرسون و جنکیز ( )2221اشکال مختلف
کاربرد واژه کریدور را به شرح زیر تعریف نمودهاند:

پا( ) 6

این نوع از چیدمان زیستگاهی از یک یا تعداد بیشتری تکه
زیستگاهی تشکیل شده است که از یکدیگر فاصله داشته و در دو
ناحیه جدا از هم قرار گرفتهاند .سنگ جای پا برای گونهها غذا و
پناهگاه موقتی فراهم نموده و باعث آسانی جابهجایی آنها در
سیمای سرزمین میشود .گونههایی که به آسانی و به طور منظم
در زیستگاه های زمینه حرکت کرده ولی از نظر فاصله جغرافیایی
با محدودیت روبرو هستند یا گونههایی که توانایی طی کردن
فواصل طوالنی بین تکههای زیستگاهی را داشته و نسبت به
آشفتگی های سیمای سرزمین مقاوم هستند ولی نمیتوانند در
بخش های تغییر یافته سیمای سرزمین زندگی کنند از این
زیستگاهها برای جابهجایی استفاده میکنند .ولی گونههایی که
توانایی جابهجایی بین تکههای زیستگاهی زمینه بدون توجه به
فاصله جغرافیایی بین آن ها را ندارند ،نمیتوانند از این تکههای
زیستگاهی استفاده کنند ).)Bennett, 2003
● کریدورهای زیستگاهی که از زیستگاههای بهم پیوسته

تشکیل شدهاند؛ کریدورها ارتباطات سیمای سرزمین را افزایش
داده و حرکت گیاه و جانور را در یک بستر ناهمگون میسر
میسازند.
● کریدورهای زیستگاهی

کریدورها یکی از مفاهیم اصلی در ارتباط زیستگاههای موجود در
سیمای سرزمین و بیانگر ساختار زیستگاهی یا کاربردهای
متفاوت آنها میباشد ( .)Chester& Hility, 2009به طور
کلی کریدورهای زیستگاهی مسیرهای خطی شکل متشکل از
پوشش گیاهی بوده که باعث برقراری و حفاظت از ارتباطات
میان تکههای زیستگاهی شده و تا فواصل چند ده کیلومتری

شکل ( :)2نحوه برقراری ارتباطات سیمای سرزمین از دو
راه به دست می آید؛ راه اول )a( :مدیریت یکپارچه سیمای
سرزمین راه دوم :حفاظت از زیستگاههای ویژه که خود به
دو روش ( )bسنگ جای پا و ( )cکریدورهای زیستگاهی
صورت میگیرد( .برگرفته از)Bennett, 2003 :

.1

.2
.9

.1

کریدورهای سیمای سرزمین :باعث برقراری ارتباط و حفظ
ارتباطات در جهات مختلف در سراسر سیمای سرزمین شده و
میتوانند تا چندین هزار کیلومتر مربع گسترش داشته باشند.
کریدورهای تنوعزیستی (کریدورهای زیستی) :که معادل با
کریدورهای سیمای سرزمین هستند.
کریدورهای بوم شناختی :این نوع از کریدورها ،باعث حفظ و
نگهداری خدمات اکوسیستمی شده و در نتیجه از
تنوعزیستی موجود در بومسازگانها نگهداری میکنند.
کریدورهای انتشاری :کریدورهایی هستند که حرکت و
مهاجرت گونهای خاص و یا گروهی از گونهها را آسان کرده
و معادل با کریدورهایی مهاجرتی موجودات هستند
(.)Buckingham& Shanee, 2009

برای کاهش عدم قطعیتی که در مورد کاربرد واژه کریدور وجود
دارد از اصطالح  Linkیا  Linkageاستفاده شده است .این
اصطالح کلی به چیدمانی از زیستگاه (نه الزاما خطی یا پیوسته)
گفته میشود که جابهجایی گونهها یا پیوستگی فرایندهای
بومشناختی را در سراسر سیمایسرزمین افزایش میدهد
(.)Chester& Hility, 2009
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● اهمیت کریدورهای زیستگاهی

کریدورها یکی از مهمترین اجزاء شبکههای کارکردی -
بومشناختی هستند .تمرکز اولیه حفاظت از کریدورها معموال در
حمایت از حرکتهای اساسی حیاتوحش برای بقای طوالنی
مدت جمعیت آنها است .یکی از راههای شناسایی کریدورهای
زیستگاهی توجه به نیازهای گونههای معین و عملکرد حرکتی
آنهاست که در یک رویکرد کوچک مقیاس بررسی میشود.
رویکرد بزرگ مقیاس شامل تعریف کریدورها براساس یکپارچگی
و پیوستگی ویژگی های سیمای سرزمین است .در مقیاسهای
کوچک ،حفظ فرایندهای حرکتی موجودات به مدیریت و طراحی
متفاوت کریدورها نیاز دارد .کریدوری که برای حمایت از
جابهجاییهای گونهی معین طراحی میشود ،ممکن است
جابهجایی سایر فرایندهای بومشناختی و گونهها را ،بدون اقدامات
مدیریتی جانبی فراهم نکند .کریدورهای حیاتوحش ،برای
اتصال مناطق اصلی زیستگاه و تسهیل جابهجایی مهم بوده،
بدینسان ،اثرات منفی تکه تکه شدگی زیستگاه را کاهش داده و
انعطافپذیری بیشتری برای مواجه با تنشها را فراهم میکنند
( .)Brost & Beier, 2012در واقع اهمیت کریدورها برای
حفظ جمعیتهای حیات وحش در سیمای سرزمینی که در حال
تخریب و تکهتکه شدن بیش از سایر عوامل مهم  ،موثر و
ضروری هستند و از منزوی شدن جمعیتهای کوچک موجودات
جلوگیری میکنند.
مدلسازی براساس ارتباطات سیمای سرزمین و
شناسایی کریدورها
تحلیل کمی چگونگی تاثیر بخش های مختلف سیمای سرزمین
بر ارتباطات موجودات برای حفاظت موثر از آنها ضروری است.
از این رو به ابزارهایی کارآمد و قابل اطمینان نیاز است تا ترکیب
و الگوی سیمای سرزمین را به ارتباطات زیستگاهی پیوند دهند.
روشهای گوناگونی برای پیشبینی درجه ارتباطات زیستگاهی
وجود دارد که از دادههای سیمای سرزمین استفاده مینماید از
جمله :استفاده از شاخصهای الگوی سیمای سرزمین
( .)Schumaker, 1996شبیهسازی حرکت افراد
) (Schumaker, 1996; Hargrove et al., 2005و روشهای
تحلیلی ارتباط شبکه ( .)Adriaensen et al., 2003هر یک از
این رویکردها هدف خاصی را دنبال کرده و نتایج متفاوتی در بر
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دارند ( .)Rudnick et al., 2012برخی از رویکردهای تحلیلی
عبارتند از:
 .1مسیرهای کمترین هزینه فاکتوریال()7
 .2نظریه گراف()0
 .9تحلیل کمترین هزینه()2
 .1نظریه مدار()12
 .1جریان شبکه()11
● مسیرهای کمترین هزینه فاکتوریال

در این روش برخالف روش حداقل هزینه توانایی پیشبینی
ارتباطات میان مکانهای گوناگون وجود دارد .در بسیاری از
شرایط نیاز است که ارتباطات زیستگاهی به طور کامل بررسی
شود .برای مثال ممکن است الزم باشد که ارتباط در میان تعداد
زیادی مبدا و یک مقصد و یا تعداد زیادی مبدا و مقصد در سراسر
سیمای سرزمین بررسی شود .این روش با شناسایی مسیرهای
گوناگون در سراسر سیمای سرزمین ،شبکهای از ارتباطات
تشکیل میدهد .این روش برای بازسازی ارتباطات سیمای
سرزمین و کاهش اثرات تکه تکه شدگی زیستگاه نسبت به سایر
روشها موثرتر است ( .(Cushman et al., 2013همچنین این
روش برای شناسایی گونههایی که بیشترین جدایی جمعیتی را
داشته و تهیه نقشه مهمترین کریدورهای ارتباطی بین جمعیتها
در زیستگاههای اصلی کاربرد فراوان دارد ( (Cushman et al.,
 .2011این رویکرد در بین تحلیلهای کمترین هزینه بیشترین
استفاده را داشته و امکان تلفیق نتایج حاصل از آن با نتایج
حاصل از روشهای دیگر مانند تحلیل گراف وجود دارد
( .)Rudnick et al., 2012همانطور که بیان شد مزیت این
روش شناسایی مسیرهای ارتباطی گوناگون به جای یک مسیر
مناسب در قالب تهیه نق شه ها در محیط سیستم اطالعات
جغرافیایی است.
● نظریه گراف

نظریه گراف یک رویکرد ریاضی است که به بررسی ارتباطات و
جریانها در شبکههای اجتماعی و رایانهای پرداخته و به تازگی
برای بررسی ارتباطات سیمای سرزمین کاربرد یافته است
( .)Urban et al., 2009این روش برای نمایش روابط مکانی
بین تکههای زیستگاهی و گونههای کانونی ،مدلسازی ارتباطات
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بین تکههای زیستگاهی ،ارزیابی رویکردهای حفاظتی برای
گونههای مختلف و ایجاد مدلهای رستری ارتباطات سیمای
سرزمین به منظور بررسی ارتباطات در یک سلول رستری
منحصر به فر د کاربرد دارد .در این روش سیمای سرزمین به
شکل شبکهای از گرهها و ارتباطات میان آنها در نظرگرفته
میشود .گرهها در واقع همان تکههای زیستگاهی بوده که به
عنوان نقاط ارتباطی و ارتباطات میان آنها به شکل خطوطی که
در نظریهی گراف حاشیه نامیده میشود نشان داده میشود.
گرهها و حاشیهها بر اساس میزان تاثیری که در شبکه ارتباطی
دارند اولویتبندی میشوند ( .)Rudnick et al., 2012به طور
کلی نظریه گراف به منظور مدلسازی ارتباطات کارکردی
سیمای سرزمین کاربرد دارد ،زیرا اتصاالت این نمودارها نشان
دهنده پاسخ کارکردی جانوران نسبت به سیمای سرزمین است
) .(Galpern, 2012استفاده از نمودارهای ساده نه تنها به درک
بیشتر شبکههای پیچیده کمک میکند بلکه با استفاده از
خوارزمیکهایی ،ویژگی های شبکههای پیچیده را کمیسازی
مینماید .برتری این روش نسبت به سایر روشها در فراهم
کردن اطالعاتی برای اولویتبندی کریدورهای حفاظتی و ارزیابی
ریسک سیمای سرزمین می باشد ( Minor and Urban.
 .)2008کاستی این روش این است که از نظر مکانی واضح و
مشخص نبوده و اطالعات محدودی در مورد محل و چگونگی
طراحی کریدورهای حفاظتی ارائه میدهد ) Ament et al.,

جانوران را براساس هزینه تجمعی جابهجایی ارزیابی میکند
) .(Chetkiewicz and Boyce, 2009با توجه به این که مسیر
با کمترین هزینه تنها به اندازه یک پیکسل پهنا دارد اغلب این
قابلیت را ندارد که به عنوان یک منطقه واقعی برای حفاظت
پیشنهاد شود .از این رو پیشنهاد شده است که کریدور با حداقل
هزینه که مجموعهای از پیکسلها با حداقل هزینه است
شناسایی شود ( .)Rudnick et al., 2012مشکلترین و
مهم ترین مرحله این روش ،تعیین میزان مقاومت است .کمترین
میزان مقاومت معموال برابر با  1و برای مطلوب ترین تکههای
زیستگاهی در نظر گرفته میشود .زیرا گونه به آسانی از آنها
عبور مینماید .ارزش هر کدام از پیکسلهای الیه مقاومت برابر
با هزینه ای است که بر مبنای نوع پوشش زمین و یا نوع زیستگاه
موجود در آن پیکسل بوده ( .(Adriaensen et al., 2003و
معموال براساس نظر کارشناس و بررسی منابع تعیین میشود
) .)Beier et al., 2008b; Clevenger et al., 2002از جمله
مزایای این روش میتوان مقایسه کمی مسیرهای احتمالی
حرکتی جانوران ،توانایی یکیسازی مدلهای ساده یا پیچیده
اثرات زیستگاه بر جابهجایی جانوران و عدم محدودیت مدلهای
ارتباطات ساختاری به واسطه مدلسازی ارتباطات موجودات در
سیمای سرزمین را برشمرد ( .)Taylor et al., 2006کاستی این
روش مانند سایر روش های مدلسازی میزان کیفیت دادههای
ورودی به مدل است ) .(Sawyer et al., 2011معموال چون
نظر کارشناسان ارزش محور میباشد ارزش یافتهها نیز به آن
بستگی دارد که یکی از موارد قابل تامل در این روش می باشد.

آنالیز کمترین هزینه برای طراحی کریدورهای ارتباطی میان
مناطق حفاظت شده بیشترین استفاده را داشته است ( Beirer et
 .(al., 2008a; Singleton et al., 2002اساس این روش
شناسایی مسیری است که یک گونه با صرف کمترین میزان
هزینه ممکن برای رفتن از یک منطقه به منطقه دیگر میپیماید.
در این روش فرض بر این است گونهها هنگام عبور از یک
منطقه هزینهای میپردازند ،این هزینه که به آن مقاومت نیز
گفته می شود عبارت است از میزان دشواری عبور از یک پیکسل
برای گونه هدف که به شکل کمی بیان شده )Beier et al.,
 ،(2010و میتواند نشاندهنده انرژی مصرف شده هنگام عبور از
منطقه ،خطر مرگ و میر یا تاثیر بر توانایی بالقوه گونهها برای
تولیدمثل در آینده باشد .این روش مسیرهای جابهجایی احتمالی

● نظریه مدار

.)2014

● تحلیل کمترین هزینه

نظریه مدار برای اولین بار در تجزیه و تحلیل ارتباط بین
شبکه های شیمیایی ،عصبی ،اقتصادی و اجتماعی به کار رفته
است .از آن جایی که بین ارتباطات الکتریکی و ارتباطات
بومشناختی شباهت وجود دارد ،این نظریه به تازگی در مسایل
بومشناختی برای مدلسازی جریان ژن در سیمای سرزمین
ناهمگون مورد استفاده قرار گرفته است .این نظریه میتواند برای
پیشبینی الگوهای جابهجایی و احتمال انتشار موفق یا عدم
انتشار گونه ها به کار رود و معیارهایی از میزان ارتباط یا انزوای
تکههای زیستگاهی ،جمعیت ها یا مناطق حفاظت شده و
همچنین شناسایی و تعیین عناصر ارتباطی مهم (مانند کریدورها)
به منظور برنامهریزی حفاظتی استفاده شود .در این روش نیازی
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به ارائه داده های سیمای سرزمین به شکلی جدیدی نیست ،بلکه
از دادههایی با ساختار نظری گراف نیز میتوان استفاده کرد
) .(McRae, 2006; McRae, & Beier 2007برتری این
مدل نسبت به سایر مدلهای ارتباطی شناسایی مسیرهای
گوناگون برای انتشار گونهها است ) .)McRae, 2006بر این
اساس اگر تعدادی از مسیرهای انتشار از بین بروند اهمیت سایر
مسیرهای پیشبینی شده که باقی ماندهاند افزایش مییابد .از
دیگر برترهای این مدل نسبت به سایر مدلها ،نزدیک بودن
مدل های ارتباطی به دست آمده از این تئوری به حرکت واقعی
جانوران است ).(Roever et al., 2013
● جریان شبکه

این روش برای بهینه سازی الگوی انتشار و حرکت موجودات در
سیمای سرزمین ،با بیشترین جریان پراکندگی بین مبدا و مقصد
کاربرد دارد .در این روش فرض بر این است که جانوران هیچ
گونه محدویتی در رابطه با فواصل پراکنش ندارند و سیمای
سرزمین را تنها با مکانی که حضور دارند درک میکنند و تمامی
مسیرهای حرکتی شناسایی نمی شود .انواع مختلفی از جریان

شبکه وجود دارد که در تحلیل بیشترین جریان هر حاشیه جریانی
کمتر و یا مساوی از جریان کل بین مبدا و مقصد دریافت میکند
( .)Carroll et al., 2011از کاستیهای این روش افزایش
حجم محاسبات به صورت نمایی همراه با افزایش تعداد سلولها
و شبکه ها بوده،که نیاز به تعیین مبدا و مقصد حرکت جانوران
داشته و محدودیت های فواصل انتشار موجودات را در نظر
نمیگیرد ).)Ament et al., 2014
مدلسازی ارتباطات سیمای سرزمین
در سالهای اخیر ابزارهای بسیاری برای مدلسازی ارتباطات
سیمای سرزمین و شناسایی کریدورهای بومشناختی و حرکتی
حیات وحش توسعه یافته است که هرکدام با توجه به یکی از
روشها و رویکردهای مدلسازی ارتباطات عمل کرده و
کمیسازی ارتباطات سیمای سرزمین را انجام میدهد در جدول
( )1تعدادی ا ز مهمترین ابزارهای مدلسازی ارتباطات سیمای
سرزمین به همراه برخی از کاربردهایشان آورده شده است.

جدول ( :)1ابزارهای کاربردی در مدلسازی ارتباطات سیمای سرزمین
کاربرد
مدلسازی کریدورهای زیستگاهی
بر اساس کمترین هزینه
مدلسازی کریدورهای زیستگاهی
بر اساس کمترین هزینه
مدلسازی و شناسایی کریدورهای
زیستگاهی
بررسی اتصاالت سرزمین و
مرکزیت زیستگاه
تحلیل ارتباطات زیستگاهی
مدلسازی ارتباطات سیمای
سرزمین بر اساس نظریه مدار
مدلسازی ارتباطات سیمای
سرزمین بر اساس نظریه گراف
مدلسازی شبکههای بومشناختی
بر اساس نظریه گراف
کمیسازی اهمیت لکههای
زیستگاهی براساس ارتباطات آنها
مدلسازی ارتباطات عملکردی

ابزار

ناشر
http://www.esri.com/products

ArcGISSpatial Analyst

http://corridordesign.org

Corridor Designer

https://sites.google.com/a/circuitscape.org/circuitscape/
http://www.circuitscape.org

CircuitScape

http://www.klamathconservation.org/science_blog/softwa
re/

Connectivity Analysis
)Toolkit (CAT

https://code.google.com/p/linkage-mapper/

Linkage Mapper

http://www.unc.edu/depts/geog/lbe/Connect/

Connect

http://cel.dbs.umt.edu/cms/index.php/software/unicor

UNICOR

http://thema.univ-fcomte.fr/productions/graphab/endoc.html

GRAPHAB

http://www.conefor.org

Conefor Sensinode

the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) to
Colorado State University

FunConn Functionalconnectivity tools
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ادامه جدول ( :)1ابزارهای کاربردی در مدلسازی ارتباطات سیمای سرزمین
کاربرد
شناسایی موثرترین فواصل
جغرافیایی براساس کمترین هزینه
انتخاب کریدورهای ارتباطی
براساس کمترین هزینه
بهینهسازی اتصال قطعات سرزمین
شناسایی زیستگاههای مهم و
ارتباطات بین آنها برای گونهها
مختلف
تهیه الیههای مقاومت و
زیستگاههای اصلی
ارزیابی ارتباطات ساختاری

ابزار

ناشر
the Computational and Molecular Population Genetics
Lab, University of Bern, Switzerland

Pathmatrix

Brás, R., Cerdeira, J.O., Alagador, D. and Araújo, M.B.,
Linking habitats for multiple species, Environmental
Modelling & Software, 40:336-339, 2013
Biodiversity and Biocultural Conservation Laboratory,
Section of Integrative Biology, University of Texas
C-BIG Conservation Biology Informatics Group
Department of Biosciences University of Helsinki,
Finland

MulTyLink

LQGRAPH
Zonation

circuitscape.org/gnarly-landscape-utilities

Gnarly Landscape
Utilities

forest.jrc.ec.europa.eu/download/software/guidos

GuidosToolbox

یافتهها
در این مطالعه با بررسی منابع علمی مشخص شد که آنالیز
کمترین هزینه از سال Walker and Craighead, ) 1227
 (1997و اوایل سال  2222مورد استفاده قرار گرفته است ) e.g.
 .(Singleton et al., 2002در بررسی ها مشخص شد که از بین
مطالعات صورت گرفته در مورد روش های کمیسازی ارتباطات
سیمای سرزمین در بیشتر بررسیهای انجام گرفته از رویکرد
کمترین هزینه استفاده شده است .این روش یک روش
سیستماتیک برای ارزیابی و مقایسهی هزینههای بومشناختی
گذزگاههای بالقوهی حیاتوحش است (عرفانیان و همکاران،
 .)1921در این روش به جای اندازهگیری فاصله اقلیدسی بین
لکههایزیستگاهی ،فاصلهی موثر بین آنها اندازهگیری میشود
(مشهدی احمدی و همکاران .)1929 ،دلیل استفاده از این روش
در بیشتر مطالعات می تواند ناشی از دسترسی به رویکردها و ابزار
جدید برای محاسبه کمترین هزینه باشد ) ;Beier et al., 2011
 .(McRae and Kavanagh 2011همچنین این روش ،از
خوارزمیکهای ساده برای محاسبه فاصلهی موثر بین لکههای
زیستگاهی استفاده میکند و ابزاری انعطافپذیر در مدلسازی
ارتباطات عملکردی بین موجودات زنده و سیمای سرزمین است
( .)Adriaensen et al., 2003دومین روشی که بیشترین
استفاده را داشته نظریه گراف میباشد که در آن سیمای سرزمین
را با شبکهای متشکل از تکههای زیستگاهی بیشتر یا کمتر
پیوسته که نشاندهنده پراکنش افراد و یا فرایندها در بین سیمای

سرزمین است ،نشان میدهند )Bunn et al., 2000; Minor

 (and Urban, 2008نظریه گراف برای ارزیابی ارتباطات
سیمای سرزمین ) ,(Laita et al., 2011شناسایی تکههای
منفرد ) (Rubio and Saura, 2012سودمند است .دیگر روش
مورد بررسی در این مطالعه نظریه مدار بود .این روش به دلیل
توانایی یکپارچهسازی مسیرهای موجود بین تکههای زیستگاهی
به واسطه محاسبه مسیرهایی با کمترین هزینه و نمایش مسیر
بهینه ،تکمیلکننده نظریه گراف است ) McRae and Beier,
 .(2007این روش در مقایسه با نظریه گراف و روش کمترین
هزینه فوایدی دارد .چرا که در این روش امکان شناسایی
مسیرهای جایگزین بین تمامی تکههای زیستگاهی (نه فقط یک
تکه زیستگاهی) و تشخیص مناطق زیستگاهی که ارتباطات بین
آنها کاهش یافته است وجود دارد ).(Cushman et al., 2013
در این روش فرض بر این است که موجودات به صورت تصادفی
بین مسیرهایی با کمترین هزینه حرکت میکنند ) McRae et
 .(al., 2008نکته مورد توجه در مورد این روش ها این است که
تمامی روشهای گفته شده با بررسی چگونگی حرکت موجودات
بین تکههای زیستگاهی ارتباطات عملکردی را مورد ارزیابی قرار
میدهند .از بین ابزارهای معرفی شده در این بررسی مشخص
شد ) CONEFOR (Saura and Torne, 2009به عنوان ابزار
ترجیحی در مطالعات تحلیل ارتباطات سیمای سرزمین مورد
توجه بوده است .این بسته نرمافزاری بر اساس نظریه گراف بوده
و به دلیل توانایی محاسبه شاخص دسترسی زیستگاه به آسانی
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در برنامههای حفاظتی به کار میرود )e.g. Saura and

 .(Pascual-Hortal, 2007این ابزار اهمیت تکههای
زیستگاهی در ارتباطات سیمای سرزمین را کمی میکند .این
بستهنرمافزاری گزینههای عینی بیشتری برای اولویتبندی
مناطق حفاظت شده و مدیریت سیمای سرزمین در اختیار قرار
میدهد ) .(Saura.and Torne, 2009به این دلیل و سازگاری
با دادههای سیستماطالعاتجغرافیایی ( ،)GISاین ابزار به منظور
برنامههای حفاظتی به کار میرود .به طوری که از آن برای
انتخاب مناطق زراعی به منظور برنامه بازسازی جنگل) Garcia-
 .(Feced et al., 2011شناسایی شبکههای بومشناختی در
زیستگاههای رودکناری ( .(Looy et al., 2013تعیین اولویت
زیستگاهها در برنامههای حفاظتی );Crouzeilles et al., 2013
Rubio and Saura, 2012; Shanthala Devi et al.,

 (2013مشخص کردن اثرات بزرگراه بر ارتباطات سیمای
سرزمین ) (e.g. Gurrutxaga et al., 2011و ارزیابی اثرات
ارتباطات در گذشته و آینده بر شبکه مناطق حفاظت شده در
مناطق جنگلی ) .(Rubio et al., 2012استفاده میشود .از
دیگر ابزارهای معرفی شده در این بررسی CIRCUITSCAPE
است که بر اساس نظریه مداری به مدلسازی الگوهای
جابه جایی موجودات و جریان ژن در بین سیمای سرزمین
میپردازد ) .(Sha and McRae, 2008در این مطالعه کارهای
انجام شده با این نرمافزار محودود میباشدe.g. Poor et al., ) .
 .(2012با توجه به مقاالت مورد بررسی در این مطالعه به نظر
می رسد که نرمافزار  LINKAGE MAPPERبا توجه به این
که ابزاری برای انجام روش کمترین هزینه است بیشتر مورد
توجه قرار دارد و همچنین به منظور طراحی شبکههای حفاظتی
در مورد جریان ژن و احتمال پراکنش افراد )e. g. Zeigler et
 (al., 2011کاربرد دارد .پروژه ارتباطات سیمای سرزمین
واشنگتن از روش کمترین هزینه و نرمافزار LINKAGE
 MAPPERبه منظور بررسی کریدورهای زیستگاهی انواع
گونههای حیاتوحش موجود در منطقه استفاده نموده است که
برای نمونه نقشه کریدورهای ارتباطی گونه گوزن شمالی در
شکل ( )9آورده شده است .از بررسی ابزارهای کاربردی در زمینه
ارتباط سیمای سرزمین مشخص شد که ArcGISSpatial
 Analystو  Corridor Designerنیز از تحلیل کمترین هزینه
برای ارزیابی ارتباطات و طراحی کریدورهای زیستگاهی استفاده
میکنند و ابزار  Connectبه منظور برنامهریزی ارتباطات

محیطزیست و توسعه ،سال  ،8شماره  ،61پاییز و زمستان 6311

سیمای سرزمین نظریه مدار را به کار میبرد .دو ابزار
 UNICORو  GRAPHABنیز بر اساس نظریه گراف عمل
میکنند.

شکل ( :)3کریدورهای زیستگاهی گوزن شمالی (برگرفته
از پروژه ارتباطات سیمای سرزمین واشنگتن)2212 ،

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نبود مطالعات در مورد ارتباطات سیمای سرزمین و
کریدورهای زیستگاهی در ایران هدف از این مطالعه ،بررسی
مدلها و ابزار کمی سازی ارتباطات سیمای سرزمین بود .در این
مطالعه پنج رویکرد مدلسازی مورد بررسی قرار گرفتند و برخی
از سودمندیها و کاستی های آنها بحث شد .همچنین تعدادی از
ابزارهای کمی سازی ارتباطات سیمای سرزمین نیز معرفی شدند.
نتایج نشان میدهد همه روشها تاکید بر یکپارچهسازی مطالعات
ارتباطات سیمای سرزمین و اقداماتی حفاظتی دارند .بررسیها
نشان داد که تحلیلهای دقیقی از انواع رویکردهای کاربردی
متداول و ابزارهای پژوهشی که میتواند به وضوح در برنامههای
حفاظتی سودمند واقع شود وجود دارد .به عالوه مدلهای
کمیسازی بیان شده در این مطالعه می تواند با توجه به
پیشرفت های علمی با رویکردهای جدیدی مقایسه و تکامل یابند
و روش کاملی در بررسی ارتباطات سیمای سرزمین معرفی
نمایند .با توجه به بررسی صورت گرفته مشخص شد که هنوز در
مورد ارتباطات سیمای سرزمین و شبکههای ارتباطی بین
زیستگاهها مدلهایی که از درجه اعتبار باالیی برخوردار باشند
کمبود شدیدی احساس میشود .از سوی دیگر بررسی ها نشان
داد که ارتباط عملکردی سیمای سرزمین مورد تاکید همه
روشها است که میتواند ناشی از یکپارچگی روابط مکانی
بخشهای ساختاری سیمای سرزمین (تکههای زیستگاهی) و
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یادداشتها
1. Structural connectivity
2. Spatial arrangement
3. Functional (Behavioral) Connectivity
4. Potential Connectivity
5. Actual Connectivity
6. Stopping stones
7. Factorial least-cost paths
8. Graph theory
9. Least cost analysis
10. Circuit theory
11. Network flow

 بنابراین.عملکرد فرایندهای بوم شناختی (پراکنش گونهها) باشد
هنوز نمیتوان از نتایج مطالعات ارتباطات سیمای سرزمین به
 از اینرو.صورت کاربردی در برنامههای حفاظتی استفاده کرد
پیشنهاد میگردد روشها و ابزارهای مورد بررسی در این مطالعه
ابتدا به منظور واسنجی و تحلیل نتایج حاصل در برخی از مناطق
ایران کالیبره شده و با توجه به ارزیابی توان مدلها و ابزارها
.اصالح و به کار گرفته شوند
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