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چکیده
با توجه به اهمیت و لزوم حفظ تنوعزیستی برای حفاظت از تنوع زیستگاهها و جمعیتهای حیاتوحش باید به انتخاب مناطق
نمونه و معرف از کل طبیعت پرداخت .هدف این مقاله اولویتبندی مناطق مناسب حفاظت در استان البرز و انتخاب مناسبترین لکهها
برای حفاظت با استفاده از الگوریتم بهینهسازی فراابتکاری مذابسازی شبیهسازی شده در قالب نرمافزار  Marxanاست .به این منظور
از هشت معیار حفاظتی شامل زیستگاه بالقوه پنچ گونه پستاندار ،جامعه خزندگان ،جامعه پرندگان شکاری و جامعه پرندگان آبزی و کنار
آبزی استان البرز استفاده شده است و نتایج با الگوریتمهای ابتکاری حریص ( )greedyو نادر ( )rarityمقایسه شده است .برای
مدلسازی زیستگاه بالقوه این گونهها از روش حداکثر آنتروپی تحت نرمافزار  MaxEntاستفاده شده است .هدف انتخاب یک شبکه
حفاظتی است که بهترتیب  03 ،03 ،03و  03درصد هر معیار را حفاظت کند .در این مطالعه پنج سناریو حفاظتی معرفی شد و بررسی
نتایج سناریوهای مختلف حفاظتی نشان داد که منطقه حفاظت شده موجود دراستان البرز از لحاظ دستیابی به اهداف حفاظتی کارایی
مناسبی را ندارد و فقط هدف حفاظتی چهار معیار از هشت معیار انتخاب شده را برآورده میکند .در اغلب سناریوها همپوشانی شبکههای
حفاظتی منتخب با منطقه حفاظت شده موجود کمتر از  04/0درصد بوده است .نتایج نشان میدهد که پارامترهای مختلفی از جمله اهداف
حفاظتی تعیین شده ،الگوریتمهای مختلف و میزان فشردگی لکههای حفاظتی منتخب در فرایند اولویتبندی و انتخاب سیستماتیک مناطق
تحت حفاظت دخالت دارند .از این رو با تعیین مقادیر مناسب برای این پارامترها ،مقاله حاضر نشان داد که الگوریتم مذابسازی شبیهسازی
شده نتایج قابل قبولی را در تمامی سناریوها در مقایسه با دو الگوریتم دیگر ارائه میکند و استفاده از آن به شناسایی بهترین لکههای
حفاظتی در استان البرز کمک زیادی میکند.
کلمات کلیدی :انتخاب سیستماتیک مناطق تحت حفاظت ،الگوریتم مذابسازي شبیهسازي شده ،بهینهسازي ،Marxan ،حداکثر آنتروپی ()MaxEnt
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولsorour_esfandeh@ut.ac.ir :
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استفاده از الگویتم بهینهسازی مذابسازی شبیهسازی شده برای برای اولویتبندی...

مقدمه
مناطق حفاظتشده اغلب بر مبنای روشسیستماتیک
انتخاب نشدهاند و عمدتاً در مکانهایی قرار گرفتهاند که نماینده
تنوعزیستی منطقه مورد نظر نیستند ( Sarkarو ،Margules
 .)2002بهطور عمده کاهش امکان استخراج منابع طبیعی از
منطقه تحت حفاظت و وجود تعارض و تضاد با فعالیتهایی مانند
توسعه شهری و تجاری ،از مهمترین دالیل این امر است .در
انتخاب مناطق تحت حفاظت ،فعالیتهای اقتصادی و سیاسی
نقش مهمی دارند و انتخاب آنها در برخی موارد با ارزشهای
بومشناختی آنها در تعارض است .لذا بیشتر مناطق تحت
حفاظت در مکانهایی میباشند که حداقل در زمان تأسیس خود
دارای ارزش اقتصادی نبوده و از طرف دیگر بسیاری از گونههای
موجود در سیماهایسرزمین باتوان بالقوه اقتصادی ،دارای
حفاظت مناسب نمیباشند .وجود اهداف و دالیل مختلف برای
حفاظت به این مفهوم که افراد با دیدگاه مختلف مکانهای
مختلفی را برای حفاظت حائز اهمیت در نظر میگیرند ،از دیگر
دالیل عدم وجود مناطق تحت حفاظت در مکان مناسب است
( Margulesو  .)2000 ،Pressyبا توجه بهوجود چنین مسائلی
بیشتر شبکههای مناطق تحت حفاظت در حفظ عناصر مهم
تنوعزیستی کارایی الزم را نداشته و برای بهبود این موضوع
روشهای مختلفی برای طرحریزی ( )Planningپیشنهاد شده است
( Smithو همکاران .)2001 ،طرحریزی سیستماتیک مناطق تحت
حفاظت یکی از روشهای جدید در این زمینه است .طرحریزی
سیستماتیک مناطق تحتحفاظت ،مکانیابی ،طراحی و مدیریت
مناطق تحت حفاظتی را شامل میشود که بهطور جامع نمایندهایی
از تنوع زیستی منطقه باشند ( Ardronو همکاران .)2002 ،بهطور
معمول در طرحریزی سیستماتیک مناطق تحت حفاظت بهمنظور
شناسایی شبکههای حفاظتی که در برگیرنده اهداف حفاظتی با
کمترین هزینه ممکن هستند از نرمافزارهای کامپیوتری استفاده
میشود .نرمافزارهای طرحریزی اغلب بهمنظور ورود ،تحلیل و
نمایش دادهها مورد استفاده قرار میگیرند ،اخیراً بستههای
نرمافزاری شامل (CLUZ )Conservation Land-Use Zoning software
 Zonation ،Marxan with zone ،Marxan ،Cplan ،و ConsNet
( )Networks Conservationتوسعه داده شده است و با داشتن دانش
پایهای از نرمافزارهای سیستمهای اطالعات جغرافیایی ،هر کاربر
میتواند بهخوبی از آنها استفاده کند ( Smithو همکاران.)2001 ،
در زمینه انتخاب سیستماتیک مناطق تحتحفاظت،بهمنظور
بهینهسازی فرایند انتخاب و چینش فضایی لکههای مناسب
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حفاظت ،انواع مختلفی از الگوریتمهای بهینهسازی مورد استفاده
قرار گرفتهاند .الگوریتمهای بهینهسازی به  4دسته الگوریتمهای
شمارشی ،محاسباتی ،ابتکاری و فراابتکاری تقسیم میشوند .در
این مقاله از الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده از دسته
الگوریتمهای فراابتکاری در قالب نرمافزار  Marxanو برای مقایسه
از الگوریتمهای نادر و حریص از دسته الگوریتمهای ابتکاری
استفاده شده است .در سالهای اخیر استفاده از نرمافزار Marxan
برای انتخاب سیستماتیک مناطق حفاظت شده در مناطق خشکی
و دریایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است Esfandeh .و همکاران
( )2062aو ( )2062bبه مرور مقاالت در مورد کاربرد نرمافزار
 Marxanدر انتخاب سیستماتیک مناطق حفاظتشده در مناطق
دریایی و خشکی پرداختهاند .مومنی ( )6930با استفاده از
الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده در نرمافزار Marxanبه
شناسایی شبکهای از مناطق تحت حفاظت در استان گلستان
ایران پرداخت .در این پژوهش هدف ،انتخاب شبکهای از مناطق
تحت حفاظت با کمترین مساحت بود که حداقل  %20از زیستگاه
گونههای جانوری را پوشش دهد .مهری ( )6936بهمنظور حفاظت
از تنوع زیستگاهها و جمعیتهای حیاتوحش به اولویتبندی
مناطق مناسب و انتخاب مناسبترین لکهها برای حفاظت در
استان مازندران پرداخت Hermoso .و همکاران ( )2062با روش
طراحی سیستماتیک مناطق حفاظت شده و با استفاده از الگوریتم
مذابسازی شبیهسازی شده به تعیین حداقل مناطق تحت
حفاظت مورد نیاز برای افزودن به مناطق حفاظتشده موجود برای
حفظ تنوعزیستی اکوسیستمهای آبشیرین در پنیسوالی لیبریا
پرداختند Junker .و همکاران ( )2062با استفاده از همین
الگوریتم به شناسایی سیستماتیک و ارزیابی مناطق با اولویت
حفاظتی برای حفاظت پستانداران بزرگ و تنوع زیستی در لیبریا
تحت سناریوهای حفاظتی مختلف پرداختند .این مطالعه به
ارزیابی مناطق حفاظت شده موجود با توجه به اهداف حفاظتی
تعیینشده و پتانسیل تخریب و از دسترفتن حیاتوحش و تنوع
زیستی در خالل فعالیتهای چوببری و معدنکاری میپردازد.
 Zhangو همکاران ( )2064به تعیین اولویتهای مناطق حفاظتی
برای حفظ تنوعزیستی با توجه به دخالتهای انسانی در حوضه رود
یانگتسه پرداختهاند .برای تعیین مجموعه بهینهای از مناطق با
توجه به سه سناریوی هدف مختلف از نرمافزار  Marxanاستفاده
شده است Malcolm .و همکاران ( )2062به انتخاب زونهای
حفاظتی در یک پارک دریایی با هدف کاهش هزینهها و برآورده
کردن اهداف حفاظتی با استفاده از نرمافزار  Marxanپرداختهاند.
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منطقه مورد مطالعه پارک دریایی جزایر سولیتاری میباشد.
 Edwardsو همکاران ( )2060به بررسی در نظر گرفتن فرایندهای
بوم شناختی ،مهاجرت تکاملی و زونبندی حفاظتی در طراحی
مناطق حفاظتی با استفاده از الگوریتم مذابسازی شبیهسازی
شده در منطقه سدهای مرجانی بلیزه پرداختهاند .بههرحال
مقاالت متعددی درخصوص بهکارگیری این نرمافزار برای انتخاب
سیستماتیک مناطق تحت حفاظت در مناطق جغرافیایی مختلف
با توجه به معیارهای بیوفیزیکی ،اقتصادی اجتماعی و بحثهایی
نظیر مسائل تغییر اقلیم نوشته شده است ،ولی تفاوت برجسته
این کار با سایر مراجع استخراج معیارها با استفاده از نرمافزار
 MaxEntو سپس بهکارگیری خروجیهای این نرمافزار بهعنوان
ورودیهای نرمافزار تصمیمگیرنده  Marxanو پیادهسازی روش
معرفی شده در این مقاله در استان البرز ایران میباشد.
این مقاله بهمنظور حفاظت از تنوع زیستگاهها و جمعیتهای
حیاتوحش به اولویتبندی مناطق مناسب و انتخاب مناسبترین
لکهها برای حفاظت در استان البرز ایران میپردازد .به این منظور
از معیارهای حفاظتی شامل زیستگاه بالقوه  2گونه جانور استفاده
شده است .بهمنظور اولویتبندی از الگوریتم مذابسازی
شبیهسازی شده در نرمافزار  Marxanاستفاده شده و نتایج با
الگوریتمهای حریص و نادر مقایسه میشود .در این مقاله هدف،
حفاظت حداقل 20 ،40 ،90و 10درصد هر معیار است .همچنین
مقاله به ارزیابی اثر پارامترهای مختلفی شامل اهداف حفاظتی
تعیین شده ،مقیاس مطالعه ،الگوریتمهای مختلف و میزان
فشردگی لکههای حفاظتی منتخب در فرایند اولویتبندی و
انتخاب مناطق تحت حفاظت میپردازد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :استان البرز در شمال کشور ایران با
وسعتی حدود  262هزار هکتار بین  92درجه و 96دقیقه تا 91
درجه و  26دقیقه عرض شمالی و  20درجه و  60دقیقه تا 26
درجه و 90دقیقه طول شرقی واقع شده است .موقعیت جغرافیایی
این استان در شکل  6دیده میشود .استان البرز در دامنههای
جنوبی سلسله جبال البرز قرار گرفته است .این بخش از ارتفاعات
البرز مرتفعترین قلل البرز را بهخود اختصاص داده است .این
استان به لحاظ وضعیت خاص توپوگرافی و اقلیمی ،از غنای
کمنظیر پوششگیاهی برخوردار است .در استان البرز گونههای
جانوری مختلفی همچون کل و بز ،قوچ و میش ،پلنگ ،خوک،
خرس قهوهای ،گرگ ،گراز ،آهو ،روباه ،انواع مار ،کرکس،
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بلدرچین ،کبک دری ،کبک ،شاهین ،عقاب و انواع گنجشکسانان
دیده میشود .منطقه حفاظتشده موجود در حدود  14663هزار
هکتار است که معادل  62/26درصد از کل مساحت استان را
شامل میشود .در شکل  2نقشه تقسیمات سیاسی استان البرز
دیده میشود .الزم به ذکر است که این مطالعه با استفاده از
اطالعات جمعآوری شده در سال  6934انجام شده است.

شکل :1نقشه موقعیت جغرافیایی استان البرز در ایران

شکل :2نقشه تقسیمات سیاسی استان البرز

پایگاه داده :برای تعیین سیستماتیک مناطق حفاظت
شده با استفاده از نرمافزار  Marxanدر این مقاله نیاز به پایگاه داده
مورد نیاز این نرمافزار میباشد .البته فاکتورهایی که در مدلسازی
مطلوبیت زیستگاه گونهها مورد استفاده قرار میگیرند باید با
توجه به نوع گونهها انتخاب شوند .لذا بر این اساس ابتدا فاکتورهای
محیط زیستی موثر بر پراکنش گونهها با استفاده از مطالعات
کتابخانهای و مرور منابع ،الیههای رقومی موجود و دادههای
میدانی استخراج و سپس با استخراج ضریب همبستگی،
فاکتورهای با کمترین تشابه برای هر گونه انتخاب شدند و سپس
پایگاه داده مورد نیاز تهیه شد .این پایگاه داده نقشههای رقومی
هستند که در نرمافزار  ArcGIS 3/9تهیه شدهاند .در شکل 9این
نقشهها دیده میشوند .الزم بهذکر است که برای مدلسازی
مطلوبیت زیستگاه هر گونه ،تمام یا بخشی از این نقشهها مورد
استفاده قرار میگیرد.
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(الف) نقشه ارتفاع استان البرز

(ب) نقشه شیب در استان البرز

(ج) نقشه طبقهبندی شده جهت

(د) نقشه کاربری اراضی و نمودار فراوانی

(ه) نقشه و نمودار فراوانی تیپهای پوشش

(و) نقشه جادههای اصلی در استان

کاربریها

گیاهی
شکل :3نقشههای مورد نیاز برای مطالعه

معیار حفاظتی :با توجه به اهمیت انتخاب صحیح معیارهای
حفاظتی ابتدا براساس نظرات کارشناسی ،منابع کتابخانهای و
کتابهای راهنمای صحرایی ،فهرستی از گونههای پستانداران و
پرندگان و خزندگان موجود در استان البرز تهیه شد .سپس
تعدادی از آنها براساس جایگاه گونههای در ردههای تهدید و
اهمیت آنها در منطقه ،بهعنوان نماینده سایر گونهها انتخاب
شدند تا از طریق مدلسازی و در نتیجه حفظ زیستگاه آنها،
زیستگاه سایر گونهها نیز مورد حفاظت قرار گیرد .در این مطالعه
 2گونه پستاندار شامل کل و بز ( ،)Capra aegagrusخرس قهوهایی
( ،)Ursus arctrusپلنگ ایرانی( ،)Panthera pardusشنگ ( Lutra
 )lutraو آهو ( )Gazellaانتخاب شدند .همچنین باتوجه به اهمیت
حفظ زیستگاه پرندگان در فرایند انتخاب مناطق حفاظتشده این
گونهها تحت عنوان  2گروه پرندگان شکاری استان که شامل
گونههای عقاب طالیی ( ،)Aquila chrysaetosعقاب شاهی ( Aquila
 ،)heliacaکبک دری ،قرقی ( ،)Accipiter nisusسارگپه پا بلند
( ،)Buteo rufinusدلیجه ( ،)Kestrelشاهین ،شاه بوف ( Bubo
602

 ،)buboو پرندگان آبزی و کنار آبزی استان انتخاب شدند .برهمین
اساس بهمنظور تعیین و مدلسازی دقیقتر معیارهای حفاظتی از
جامعه خزندگان استان نیز تحت عنوان یک گروه دیگر شامل
آگامای قفقازی ( ،)Laudakia caucasiaافعی البرزی ( Vipera
 ،)ursinieriwanensisافعی دماوندی ( )Vipera latifimertensو
السترای ایرانی ( ) Eremies persiaاستفاده شد .همانطورکه در
باال گفته شد پرندگان شکاری ،آبزی و کنارآبزی و خزندگان
بهجای گونه بهصورت جامعه به مدلسازی مطلوبیت زیستگاهشان
پرداخته شده است .شاید مهمترین دلیل در این خصوص این
است که نرمافزار  Marxanدر یک مقیاس وسیع به مدلسازی
پرداخته و در نظر گرفتن انواع گونهها حجم وسیعی داده را در
اختیار نرم افزار قرار داده و استنتاج نتیجه نهایی برای نرمافزار
پیچیده خواهد کرد .البته در انتخاب گونههای مربوط به هر جامعه
سعی شده است تا گونههای با مطلوبیت زیستگاه مشترک مورد
توجه قرار گیرد .بهمنظور تهیه و تعیین مناطق مطلوب زیستگاهی
برای این گونهها ابتداً نقاط حضور این گونهها با  GPSثبت شد.
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سپس مدلسازی مطلوبیت زیستگاه بالقوه پستانداران و جامعه
پرندگان و خزندگان بهروش حداکثر آنتروپی با استفاده از نرمافزار
( )MaxEentصورت گرفته است .تاکنون روشها و الگوریتمهای
مختلفی برای مدل پراکنش گونهایی معرفی شدهاند که یکی از
بهترین و پرکاربردترین این روشها در حال حاضر ،روش حداکثر
آنتروپی یا  MaxEentاست ( Phillipsو همکاران  .)2001روش
حداکثر آنتروپی به دادههای عدم حضور برای گونه مورد نظر نیاز
ندارد ،در عوض از الیههای محیط زیستی پس زمینه برای تمام
منطقه مورد مطالعه استفاده میکند .روش میتواند از هر دو
متغیر پیوسته یا طبقهای استفاده کند و خروجی آن یک نقشه
پیشبینی پراکنش پیوسته است (میرزایی و همکاران .)6932 ،در
شکل  4نقشههای مطلوبیت زیستگاه هشت گونه معرفی شده در
استان البرز که بهوسیله نرمافزار  MaxEentبهدست آمدهاند دیده
میشوند .این شکل ،نقشهای پیوسته در محدود  0-6است که بر
این اساس هرچه به  6نزدیکتر شود احتمال حضور گونه بیشتر
خواهد شد .دادهها و تنظیماتی نظیر تعداد نقاط حضور و
فاکتورهای زیستگاهی که در مدلسازی بهکار گرفته شدهاند
(اسفنده و همکاران ،)6934 ،بهطور کامل ارائه شدهاند.
اولویتبندی :نرمافزار  Marxanالگوریتمهای مختلفی را
جهت انتخاب مناطق تحت حفاظت در اختیار کاربر قرار میدهد.
اما مزیت اصلی آن در استفاده از الگوریتم مذابسازی شبیهسازی
شده است .بههرحال  Marxanالگوریتمهای سادهتر اما سریعتری
را نیز در اختیار کاربر قرار میدهد .این الگوریتمها شامل انواع
الگوریتمهای ابتکاری همانند حریص ،نادر و الگوریتم بهبودیافته
تکراری است ( Ardronو همکاران .)2002 ،نرمافزار امکان استفاده
هر کدام از این الگوریتمها را به تنهایی و یا بهصورت ترکیبی در
اختیار کاربر قرار میدهد .مفیدترین روش ،استفاده از الگوریتم
مذابسازی شبیهسازی شده بههمراه الگوریتم بهبود یافته تکراری
است .زیرا الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده بهطور موثر به
جستجوی فضای تصمیمگیری و راهحلها میپردازد و سپس
الگوریتم بهبودیافته تکراری تضمین میکند که راه حل منتخب
بهترین گزینه در فضای تصمیمگیری است .در این مقاله از الگوریتم
مذابسازی شبیهسازی شده بههمراه الگوریتم بهبود یافته تکراری
استفاده شده است .همچنین ،الگوریتم بهبود یافته دارای انواع
مختلف است ولی در این پژوهش از حالت معمول آن استفاده
شده است .این نرمافزار برای انجام محاسبات ،حداقل به ورودیهای
یگانهای برنامهریزی ( ،)planning unit fileویژگیهای حفاظتی و
طول مرز احتیاج دارد .یگان برنامهریزی در این مطالعه حوزه آبریز
انتخاب شده است .حوزههای آبریز با منیمم سطح 20
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هکتار بهعنوان یگانهای برنامهریزی انتخاب شده و منطقه مورد
مطالعه به 6024یگان برنامهریزی تقسیم شده است .در این
مطالعه هزینه انتخاب منطقه ،مساحت کل یگانهای انتخاب شده
برای حفاظت درنظر گرفته شد .البته باید توجه داشت که سایر
هزینههای جایگزین مانند فاصله از جادهها ،شهرها و مناطق
تمرکز جمعیت انسان ،بهطور غیرمستقیم از طریق دخالت در
مدلسازی زیستگاه گونهها ،در انتخاب نهایی مناطق مناسب
حفاظت دخالت داده خواهند شد .ویژگیهای حفاظتی شامل
سناریوها و اهداف حفاظتی میباشند .واحد هر یک از اهداف حفاظتی
تعیین شده برای معیارهای حفاظتی متفاوت است ( Gameو
 .)2002 ،Granthamدر این مقاله اهداف حفاظتی بهصورت
حداقل مساحتی از زیستگاه هر گونه که بهتر است مورد حفاظت
قرار بگیرد تعیین شده است .مقدار این اهداف اغلب اختیاری بوده
در منابع مختلف از  99تا  33درصد تخمین زده شده است
(مهری .)6936 ،در این مطالعه ،در سناریوهای مختلف اهداف
 20 ،40 ،90و  %10اجرا شده است و نتایج حاصل با هم مورد
مقایسه قرار گرفتند )Boundary Length Modifier( BLM .یک
پارامتر ورودی برای نرمافزار بوده که میزان تراکم و تکهتکه شدگی
شبکه حفاظتی پیشنهادی را نشان میدهد .افزایش آن باعث
کاهش کل مرز شبکه حفاظتی و افزایش تراکم لکهها میشود.
یک روش مناسب در تعیین میزان  BLMروش ارائه شده توسط
 Stewartو  )2002( Possinghamاست .مطابق این روش ،بهترین
 BLMمقداری است که بهترین تعادل را بین محیط و مساحت
شبکه حفاظتی منتخب ارائه نماید .مناطق فشردهتر و با تکهتکه
شدگی کمتر از لحاظ بومشناختی و اجتماعی -سیاسی بیشتر
قابل قبول هستند .این مناطق جابجایی موجودات و انتقال مواد
و همچنین مدیریت را تسهیل میکنند ( Leslieو همکاران،
 .)2009در این مطالعه مقادیر مختلفی برای  BLMدرنظر گرفته
شده است که در بخش نتایج بیان خواهد شد.
فلوچارت پیدا کردن راه حل بهینه در میان راهحلهای ممکن با
اجرای نرمافزار بهوسیله الگوریتم مذابسازی شبیهسازی در شکل
 2نشان داده شده است .در هرتکرار ،یک یگان برنامهریزی بهطور
تصادفی انتخاب میشود .این یگان ممکن است از قبل در مجموعه
تحت حفاظت وجود داشته باشد یا به مجموعه اضافه شود .سپس
تغییر تابع هزینه در مقابل اضافه کردن یا حذف این یگان به
مجموعه ارزیابی میشود .تابع هدف در نرمافزار بهصورت مجموع
چهار جمله است:
 -6مجموعه هزینههای تعریف شده برای هریک از یگانهای
برنامهریزی
501
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شکل (الف) پراکنش پازن

شکل (ب) پراکنش پلنگ ایرانی

شکل (ج) پراکنش خرس قهوهای

شکل (د) پراکنش شنگ

شکل (ر) پراکنش آهوی ایرانی

شکل (ز) پراکنش جامعه خزندگان

شکل (ه) پراکنش پرندگان آبزی و کنار آبزی

شکل (و) پراکنش پرندگان شکاری

شکل :4نقشه پراکنش هشت گونه جانور مورد استفاده در این مطالعه

 -2جریمه عدم دستیابی به اهداف حفاظتی
 -9هزینه تکهتکه شدگی لکههای انتخاب شده ،بهصورت طول
مرز موثر بین یگانهای برنامهریزی
660

 -4جریمه افزایش هزینه کل به باالتر از حد آستانه مطلوب
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هدف کلی تابع هدف در این پژوهش ،انتخاب حداقل مساحت
ممکن از شبکه مناطق تحت حفاظت است به گونهای که تمام
اهداف حفاظتی در آن قابل دستیابی باشند .دو فایل مهم که معموالً
برای تهیه نقشههای نهایی اولویتبندی بهکار میروند فایل راهحل
جمعی و فایل راهحل بهینه هستند .فایل راهحل جمعی فراوانی
انتخاب هریک از یگانها را در کل تکرارها نشان میدهد .نقشه
حاصل از این فایل ،نقشه اولویتبندی منطقه از لحاظ مطلوبیت
برای حفاظت را ارائه میکند .فایل راهحل بهینه از بین همه
تکرارها بهترین راهحل را انتخاب میکند و یگانهای انتخاب شده
در این راه حل را ارائه میدهد .نقشه حاصل از این فایل ،نقشه
مناسبترین لکهها برای حفاظت در منطقه را ارائه مینماید.
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شرایط و پارامترها همانند سناریو سوم تنظیم شده است .به
استثناء  BLMکه در تعداد کمتری شامل BLMهای ،20 ،60 ،0
 10 ،40و  600مورد بررسی قرار گرفته است.
سناریو پنجم :بررسی تأثیر الگوریتمهای مختلف بر
نتایج :در این سناریو نتایج حاصل از الگوریتم مذابسازی شبیه
سازی شده با الگوریتم حریص و دو نوع الگوریتم نادر شامل
الگوریتم نادر بهینه ( )Best Rarityو الگوریتم نادر حداکثر ( Max
 )Rarityمقایسه شده است .تمام شرایط و پارامترها همانند
سناریو سوم تنظیم شده است .به استثناء  BLMکه فقط با مقدار
 20اجرا شده است و نتایج آن با مقدار مشابه آن در الگوریتم
مذابسازی شبیهسازی شده مقایسه شده است.

سناریوها
سناریو اول :ارزیابی کارایی مناطق تحتحفاظت موجود:
در این سناریو کارایی مناطق تحت حفاظت موجود از لحاظ
دستیابی به اهداف حفاظتی و بدون انتخاب مناطق تحت حفاظت
جدید مورد بررسی قرار گرفته است .در این سناریو هدف حفاظت
حداقل 90درصد هر معیار حفاظتی درنظر گرفته شده است .یعنی
سطحی از منطقه حفاظت شده که حداقل  %90پراکنش گونه مورد
نظر را حفاظت کند .این سطح در طی اجرای سناریوهای مختلف
توسط نرمافزار تعیین میشود.

تهیه یههای اط اتی در محی GIS

تهیه یههای هزینههای انتخاب مناطق تحت حفاظت

تهیه یههای معیارهای انتخاب مناطق تحت حفاظت

تهیه یه یگانهای برنامهریزی

آمادهسازی دادهها برای ورود به نرمافزار ت میمگیریMarxan

فایل یگانهای برنامهریزی

فایل یگانهای برنامهریزی در
مقابل وی گیهای حفاظتی

فایل وی گیهای حفاظتی

فایل پارامترهای ورودی

سناریو دوم :انتخاب مناطق حفاظتی جدید با شرط

اجرای الگوریتم در نرمافزارMarxan

وجود مناطق تحت حفاظت موجود :در این سناریو هدف
انتخاب مناطق تحت حفاظت جدید در جهت تکمیل مناطق تحت
حفاظت موجود است .در این سناریو  Marxanبا هدف 90درصد،
 600تکرار اجرای مدل 60.000.000 ،تکرار اجرای الگوریتم در
هر تکرار مدل و با BLMهای ،20 ،40 ،90 ،20 ،60 ،6 ،0/06 ،0
 200 ،600 ،00 ،10و  6000اجرا شده است .سپس ،نتایج مورد
بررسی قرار گرفته است.

تولید فایلهای خروجی

فایل راهحل بهینه

فایل راهحل تجمعی

تهیه نقشه لکههای مناسب برای حفاظت

تهیه نقشه اولویتبندی برای حفاظت

خیر

آیا نتایج از ن ر دستیابی به اهداف حفاظتی قابل
قبول میباشند

بله
نقشه موقعیت جغرافیایی مناطق تحت
حفاظت سازمان محی زیست

سناریو سوم :انتخاب مناطق تحت حفاظت جدید بدون
تکمیل و مقایسه نقشههای تولید شده
با مناطق حفاظتی موجود

محدودیت :در این سناریو انتخاب یا عدم انتخاب تمام یگانها
در فرآیند اجرا ی مدل در تمامی مراحل تصادفی است .در این
سناریو  Marxanبا هدف 90درصد 600 ،تکرار اجرای مدل،
 60.000.000تکرار اجرای الگوریتم در هر تکرار مدل و با BLMهای
 200 ،600 ،00 ،10 ،20 ،40 ،90 ،20 ،60 ،6 ،0/06 ،0و 6000
اجرا شده است .سپس ،نتایج مورد بررسی قرار گرفته است.
سناریو چهارم :بررسی تأثیر اهداف حفاظتی مختلف
بر نتایج :در این سناریو تأثیر اهداف مختلف حفاظتی شامل ،90
 20 ،40و  10درصد حفاظت هر معیار بررسی شده است .تمام

فایل طول مرز

شناسایی خ های موجود در شبکه
تحت حفاظت

شکل :5نمودار جریانی فرآیند اولویتبندی و انتخاب مناطق مناسب
حفاظت با استفاده از الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده

نتایج
سناریو اول :در این سناریو کارایی تنها منطقه تحت حفاظت
موجود در استان البرز با در نظرگرفتن هدف حفاظت  90درصد
هر یک از معیارهای حفاظتی ،بدون انتخاب مناطق جدید ،مورد
555
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بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان داد منطقه حفاظتشده
موجود تنها در برآورد هدف حفاظتی چهار معیار حفاظتی شامل:
مناطق مطلوب و مهم پراکنش کل و بز ،شنگ ،خرس قهوهایی و
خزندگان موفق است و در رسیدن به هدف حفاظتی چهار معیار
دیگر کارایی الزم را ندارد .این نتایج اهمیت اصالح مرز منطقه
تحت حفاظت موجود و انتخاب مناطق جدید را روشن میسازد.
از اینرو ،در سناریو بعد در جهت انتخاب مناطق جدید برای
حفاظت معیارها اقدام شد.

سناریو دوم :این سناریو برای انتخاب مناطق تحت حفاظت
جدید و تکمیل شبکه حفاظتی موجود با هدف حفاظت  90درصد
هر معیار حفاظتی اجرا شده است .پس از هر بار اجرای Marxan
تحت BLMهای مختلف یک راهحل نهایی تولید میشود .این راه
حلها شامل یک نقشه اولویتبندی و یک نقشه بهترین لکههای
مناسب حفاظت برای هر  BLMاست .برای تعیین بهترین BLM
نمودار محیط در برابر مساحت برای هر  BLMترسیم شد .این
نمودار برای این سناریو در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل :6رابطه بین طول مرز و مساحت شبکه حفاظتی منتخب در BLMهای مختلف در سناریو دوم

همانطورکه در این شکل مشخص است ،نسبت محیط به
مساحت در BLMهای  60،20و  90نسبت به سایر مقادیر دارای
وضعیت بهتری است .در BLMهای بیشتر هزینه انتخاب شبکه
تحت حفاظت (مساحت کل شبکه) افزایش مییابد .در مقادیر
پایینتر نیز ،میزان پراکندگی لکهها (محیط کل شبکه) زیادتر
است و نتایج خوبی ارائه نمیشود .مشخصات شبکه مناطق تحت
حفاظت منتخب در هر  BLMدر جدول 6نشان داده شده است.
BLM

0
0/06
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20
90
40
20
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00
20
30
600
200
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در نتیجه با بررسیهای انجام شده در نهایت  BLMمعادل
 20به عنوان مناسبترین گزینه انتخاب شد .نتایج حاصل از این
 BLMدر شکلهای 0و  2ارائه داده شده است .الزم به ذکر است
که در نقشههای اولویتبندی ،ارزشها نشاندهنده تعداد دفعات
انتخاب یگان در کل  600تکرار است و با افزایش آن ،اولویت یگان
برای حفاظت افزایش مییابد.

جدول :1مشخ ات شبکه مناطق تحت حفاظت انتخاب شده در سناریو دوم
درصد پوشش سطح استان
محی (کیلومتر)
مساحت(هکتار)
62/69
6222/63
32232/62
62/62
6202/03
32301/26
62/62
6600/60
32290/12
62/24
422/62
39493/92
62/42
922/06
34291/19
62/32
943/49
31320/30
63/04
992/26
30249/32
63/96
990/23
32360/24
63/22
920/02
33320/14
63/03
969/22
606922/01
63/20
960/16
606206/22
63/23
966/93
606366/23
26/41
200/22
603324/32
22/00
214/29
669022/20
22/49
200/12
664301/20
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شکل :7پراکنش لکههای مناسب حفاظت با  BLMمعادل

شکل  :8اولویتبندی لکههای مناسب حفاظت با  BLMمعادل

 22در سناریو دوم

 22در سناریو دوم

در این سناریو نیز برای پیدا کردن بهترین نتیجه میان
BLMهای مختلف نمودار محیط در برابر مساحت برای هر BLM
در ترسیم شد .این نمودار برای این سناریو در شکل  3نشان داده
شده است.

سناریو سوم :این سناریو نیز با هدف حفاظت  %90هر معیار
حفاظتی اجرا شده است و تمامی یگانهای برنامهریزی دارای
وضعیت مشابه برای انتخاب هستند .حضور مناطق تحتحفاظت
موجود در این سناریو الزامی نیست و وابسته به مطلوبیت آنهاست.
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شکل  :9رابطه بین طول مرز و مساحت شبکه حفاظتی منتخب در BLMهای مختلف در سناریو سوم

در این سناریو نیز نسبت محیط به مساحت در BLMهای
 60،20و  90نسبت به سایر مقادیر دارای وضعیت بهتری است.
مشخصات شبکه مناطق تحت حفاظت منتخب در هر  BLMدر
BLM

0
0/06
6
60
20
90
40
20
10
00
600
200
6000

مساحت (هکتار)
14221/22
14693/34
19696/04
12231/92
12124/22
19203/60
14224/9
12202/02
11092/41
06334/13
01661/01
02104/92
26222/09

جدول  2نشان داده شده است .با بررسی انجام شده در نهایت
 BLMمعادل  20بهعنوان بهترین گرینه انتخاب شد .نتایج حاصل
از این  BLMدر شکلهای 60و  66ارائه شده است.

جدول  :2مشخ ات شبکه مناطق تحت حفاظت انتخاب شده در سناریو سوم
درصد همپوشانی با مناطق تحت حفاظت موجود
درصد پوشش سطح استان
محی ( کیلومتر)
21/00
62/16
2942/26
22/26
62/22
2233/36
29/02
62/92
6029/22
29/20
62/61
426/03
26/60
62/29
920/09
62/42
62/42
903/02
29/22
62/10
231/26
29/03
62/04
232/16
22/11
62/23
220/36
60/22
64/02
244/09
60/23
64/21
290/60
23/61
62/94
290/03
22/04
62/36
224/20
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شکل  :12پراکنش لکههای مناسب حفاظت با  BLMمعادل 22

شکل  :11اولویتبندی لکههای مناسب حفاظت با  BLMمعادل 22

درسناریو سوم

در سناریو سوم

نتیجه بین BLMهای مختلف ،نمودار محیط در برابر مساحت
برای هر هدف ترسیم شد .این نمودارها در شکلهای  62تا 64
نشان داده شدهاند.

سناریو چهارم :نرمافزار  Marxanدر این سناریو با اهداف ،40
 20و  10درصد اجرا شده است و نتایج حاصل با اهداف  90درصد
مورد مقایسه قرار گرفته است .سپس برای یافتن مناسبترین
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شکل  :12رابطه بین طول مرز و مساحت شبکه حفاظتی منتخب

شکل  :13رابطه بین طول مرز و مساحت شبکه حفاظتی منتخب

در  BLMهای مختلف در سناریو چهارم با هدف  42درصد

در  BLMهای مختلف در سناریو چهارم با هدف  52درصد
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شکل  :14رابطه بین طول مرز و مساحت شبکه حفاظتی منتخب در BLMهای مختلف در سناریو چهارم با هدف  62درصد

مشخصات شبکه مناطق تحت حفاظت منتخب در هر
 BLMو برای اهداف مختلف در جدول  9نشان داده شده است.
نتایج این سناریو نشان دادند که رسیدن به اهداف حفاظتی در
مجموعهای از مناطق تحت حفاظت با درجات متفاوتی از
پراکندگی و تکهتکهشدگی امکانپذیر است .مقادیر محیط و
مساحت شبکههای منتخب در سناریو های دوم و سوم BLMهای
مختلف در شکلهای  62و  61نشان داده شد .همانگونه که
664

مشخص است ،با افزایش این پارامتر مساحت شبکه حفاظتی در
هر دو سناریو افزایش مییابد .برعکس ،محیط شبکه حفاظتی با
افزایش آن کاهش مییابد .همانگونه که از نقشههای حاصل از
این دو سناریو مشخص است مناطق با فشردگی بیشتر گرایش
به محیط کمتر ولی مساحت بیشتر دارند .همانطورکه گفته شد،
مناطق فشردهتر و با تکهتکه شدگی کمتر از لحاظ بومشناختی و
اجتماعی -سیاسی مناسبتر هستند.
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جدول :3مشخ ات شبکه مناطق تحت حفاظت منتخب در هر  BLMو برای اهداف مختلف
هدف

40

20

10

BLM

0
60
20
40
10
600
0
60
20
40
10
600
0
60
20
40
10
600

محی (کیلومتر)
2131/02
222/29
444/12
922/69
991/12
900/02
2002/02
110/23
262/09
463/39
922/22
920/23
2021/39
069/99
206/63
411/06
492/23
930/06

مساحت (هکتار)
22039/29
22022/22
22320/11
30323/00
32430/39
30019/04
669611/19
603302/12
662661/26
660399/42
622909/00
621920/43
693219/13
692112/22
640422/92
642323/62
643429/22
623664/62

درصد سطح پوشش استان
60/20
61/10
61/00
60/02
62/02
63/02
22/03
26/40
26/23
29/02
29/23
24/11
20/90
20/00
20/46
22/43
23/62
96/01

با استفاده از نمودارها و همچنین بررسیهای انجام شده
میان نتایج مختلف بهترین نتایج برای هر هدف تعیین شده است.
مطابق این بررسی  BLMمعادل  20در هر سه هدف نتایج بهتری

درصد همپوشانی با مناطق تحت حفاظت موجود
23/30
23/06
20/36
92/69
96/29
20/99
91/04
92/22
40/19
93/42
99/03
96/40
41/21
49/60
43/22
40/60
49/20
40/22

را ارائه مینماید .نتایج حاصل از این  BLMبرای اهداف مختلف
در شکلهای  60تا  22ارائه شده است.
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شکل :15مقادیر محی شبکههای منتخب در سناریوهای دوم و

شکل  :16مقادیر مساحت شبکههای منتخب در سناریوهای دوم

سوم در BLMهای مختلف

و سوم در BLMهای مختلف

شکل  :17پراکنش لکههای مناسب حفاظت با  BLMمعادل 22

شکل  :18اولویتبندی مناطق مناسب حفاظت با  BLMمعادل 22

در سناریو چهارم با هدف  42درصد

در سناریو چهارم با هدف  42درصد
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شکل  :19پراکنش لکههای مناسب حفاظت با  BLMمعادل

شکل  :22اولویتبندی مناطق مناسب حفاظت با  BLMمعادل  22در

 22در سناریو چهارم با هدف  52درصد

سناریو چهارم با هدف 52درصد

شکل  :21پراکنش لکههای مناسب حفاظت با  BLMمعادل

شکل  :22اولویتبندی مناطق مناسب حفاظت با  BLMمعادل  22در

 22در سناریو چهارم با هدف  62درصد

سناریو چهارم با هدف  62درصد

در سناریو چهارم بدون در نظر گرفتن مناطق تحت حفاظت
موجود ،منطقه با اهداف مختلف حفاظت 20، 40 ،90و 10درصد
هر معیار اولویتبندی شد و بهترین لکهها برای حفاظت معرفی
شدند .مقادیر محیط و مساحت شبکههای منتخب در اهداف و
در BLMهای مختلف در شکلهای  29و  24نشان داده شده

است .همانگونه که مشخص است ،در تمام اهداف با افزایش این
پارامتر مساحت شبکه حفاظتی افزایش و محیط کاهش مییابد.
همچنین با افزایش اهداف هر دو پارامتر مساحت و محیط شبکه
حفاظتی افزایش مییابند.
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شکل  :23مقادیر متفاوت محی لکههای حفاظتی منتخب در

شکل  :24مقادیر متفاوت مساحت لکههای حفاظتی منتخب در

اهداف حفاظتی مختلف

اهداف حفاظتی مختلف
2500

سناریو پنجم :در این سناریو نتایج اجرای  Marxanبا
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شکل  :25رابطه بین طول مرز و مساحت شبکه حفاظتی
منتخب در الگوریتمهای مختلف در سناریو پنجم

)Circumference(km

الگوریتمهای مذابسازی شبیهسازی شده با  BLMمعادل  20در
سناریو سوم ،با الگوریتمهای حریص و نادر با  BLMمعادل  20و
هدف  90درصد مقایسه شده است .برای بررسی نتایج نمودار
محیط در برابر مساحت الگوریتمها در شکل  22ارائه شده است.
جدول  4مشخصات شبکه حفاظتی منتخب برای هر الگوریتم را
نشان میدهد.

Greedy

2000
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جدول  :4مشخ ات شبکه مناطق تحت حفاظت انتخاب شده در سناریو پنجم
درصد پوشش سطح استان
محی (کیلومتر)
مساحت (هکتار)
الگوریتم
62/36
6324/22
26220/22
حریص
64/11
423/60
02662/66
نادر بهینه
64/02
242/42
02400/69
نادر حداکثر
62/29
920/09
12124/22
مذابسازی شبیهسازی شده

همانگونه که از شکل  22مشخص است الگوریتم مذابسازی
شبیهسازی شده نتایج بهتری نسبت به سایر الگوریتمها دارد.

شکل  :26پراکنش لکههای مناسب حفاظت با کاربرد الگوریتم حریص و
BLM

معادل  22در سناریو پنجم

شکل  :28پراکنش لکههای مناسب حفاظت با کاربرد الگوریتم نادر بهینه و
BLM

معادل  22در سناریو پنجم

نقشههای حاصل از هر یک از الگوریتمها درشکلهای  21تا 96
ارائه شده است.

شکل  :27اولویتبندی مناطق مناسب حفاظت با کاربرد الگوریتم
حریص و BLM

معادل  22در سناریو پنجم

شکل  :29اولویتبندی مناطق مناسب حفاظت با کاربرد الگوریتم نادر
بهینه و BLM

معادل  22در سناریو پنجم

شکل  :32پراکنش لکههای مناسب حفاظت با کاربرد الگوریتم نادر

شکل  :31اولویتبندی مناطق مناسب حفاظت با کاربرد

حداکثر و  BLMمعادل  22در سناریو پنجم

الگوریتم نادرحداکثر و  BLMمعادل  22در سناریو پنجم
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مختلف با هدف  90درصد و  BLMمعادل  20در شکلهای 92
تا  92نشان داده شده است.

تحلیل غیرقابل جایگزین بودن :غیرقابل جایگزینی بهعنوان
تعداد تکرار انتخاب هر یگان برنامهریزی در  600بار تکرار اجرای
مدل است .تحلیل غیرقابل جایگزین بودن برای الگوریتمهای
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شکل  :32تحلیل غیرقابل جایگزین بودن در الگوریتم مذابسازی شبیه-
سازیشده

20-40
40-60
60-80
300
400
500
600
80-100
Number of selected planning units in 100 iterations

1-20
200

0
100

شکل  :33تحلیل غیر قابل جایگزین بودن در الگوریتم حریص
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شکل  :34تحلیل غیرقابل جایگزین بودن در الگوریتم نادر حداکثر
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شکل  :35تحلیل غیرقابل جایگزین بودن در الگوریتم نادر بهینه
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SA algorithm with conservation target=30%
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SA algorithm with conservation target=60%
Greedy algorithm with conservation target=30%
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Max rarity algorithm with conservation target=30%
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شکل  :36بررسی میزان معرف بودن معیارهای حفاظتی در
سناریوهای مختلف انتخاب مناطق مناسب حفاظت

بررسی کارایی معرف بودن معیارهای حفاظتی :در این
بخش کارایی الگوریتمها و اهداف حفاظتی مختلف در معرف بودن
آنها نسبت به معیارهای حفاظتی مورد بررسی قرار گرفته است.
در تمام سناریوهای اجرا شده اهداف حفاظتی ،برای تمام معیارها
بهدست آمدهاند .برای بررسی میزان دستیابی به اهداف حفاظتی
در هر معیار ،مقدار حضور هر معیار در راه حل بهینه نسبت به
هدف حفاظتی تعریف شده برای آن معیار محاسبه شده است .در
معیارهای مختلف این نسبت از یک ( 600درصد هدف حفاظتی
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شکل  :37مقایسه مناطق تحت حفاظت منتخب در سناریو سوم و
BLM

معادل  22با مناطق تحت حفاظت موجود در استان البرز

برآورده شده است) تا هر عددی بیشتر از  6میتواند باشد .برای
بررسی این موضوع ،نسبت دستیابی به اهداف به سه طبقه تقسیم
شده است .نسبت  6تا  6/6بهعنوان معرف بودن معیار در راه حل
بهینه در نظر گرفته شده است .نسبت بیشتر از  90( 6/9درصد
بیشتر از هدف) بهعنوان معرف بودن بیش از حد در نظر گرفته
شده است .نتایج بررسیها در شکل  91ارائه شده است.
بررسی نتایج با مناطق تحت حفاظت موجود :بهمنظور
بررسی کارایی مناطق تحت حفاظت موجود از لحاظ

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

دستیابی به اهداف این پژوهش ،نقشه پراکنش این مناطق با نقشه
لکههای حفاظتی منتخب در سناریو سوم و  BLMمعادل 20
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج در شکل  90ارائه شده است.

بحث
سناریو اول :در سناریو اول کارایی مناطق تحت حفاظت
موجود در رسیدن به هدف حفاظت  %90هر یک از معیارهای
حفاظتی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد تنها منطقه
حفاظتشده موجود در برآورد هدف حفاظتی  4معیار شامل:
مناطق مهم پراکنش کل و بز ،خرس قهوهایی ،شنگ و خزندگان
موفق بوده است و در رسیدن به هدف حفاظتی  4معیار دیگر
ناتوان است .این نتایج نشان میدهد که منطقه تحت حفاظت
موجود کارایی مناسبی از لحاظ دستیابی به اهداف ندارد.
سناریو دوم :نتایج این سناریو نشان دادند برای حفاظت
 %90هر یک از معیارها ،در بهترین حالت  34291/19هکتار
معادل  62/42درصد از سطح استان باید مورد حفاظت قرار گیرد.
مساحت تنها منطقه حفاظت شده موجود در استان 14663
هکتار معادل  62/26درصد سطح استان است .بر این اساس نیاز
است حدود  90460/19هکتار به سطح مناطق فعلی اضافه شود.
سناریو سوم :نتایج اجرای این سناریو در  69مقدار متفاوت
 BLMنشان داد که  62/61تا  62/36درصد سطح استان نیاز
است مورد حفاظت قرار بگیرد .همچنین شبکههای حفاظتی
منتخب تحت BLMهای مختلف ،از  60/23تا 23/61درصد با
مناطق تحت حفاظت موجود همپوشانی دارند .پس از بررسی
نتایج مشخص شد در بهترین حالت ( BLMمعادل  )20باید
 12124/22هکتار یعنی معادل  62/29درصد سطح استان مورد
حفاظت قرار بگیرد .از این مقدار تنها  26/60درصد آن با مناطق
تحت حفاظت موجود همپوشانی دارد .این نتایج نشاندهنده
بهینه نبودن مناطق تحت حفاظت موجود است.
سناریو چهارم :پس از بررسی نتایج مشخص شد در بهترین
حالت ( BLMمعادل  20برای همه اهداف) برای رسیدن به هدف
حفاظتی 20 ،40 ،90و  % 10باید بهترتیب مقادیر ،12124/22
662661/26 ،22320/11و 640422/92هکتار معادل،62/29
26/23 ،61/00و  20/46درصد سطح استان مورد حفاظت قرار
گیرد .از این مقدار بهترتیب 40/19 ،20/36 ،26/60و 22/43
درصد آن با مناطق تحت حفاظت موجود همپوشانی دارد .این
نتایج نشاندهنده این است که حتی با کاربرد اهداف مختلف،
منطقه تحت حفاظت موجود کارایی خوبی در رسیدن

سال نهم ،شماره  ،1بهار 1316

به اهداف حفاظتی ندارد .نتایج این سناریو یک دیدگاه سریع از
مساحت مورد نیاز برای رسیدن به اهداف حفاظتی مختلف را در
اختیار کاربر قرار میدهد.
سناریو پنجم :براساس نتایج این سناریو با انتخاب الگوریتم
حریص مساحت شبکه حفاظتی منتخب در مقایسه با الگوریتم
مذابسازی شبیهسازی شده افزایش زیاد داشته است .در مقابل
کاربرد الگوریتمهای نادر بهینه و حداکثر به میزان کمتری موجب
افزایش مساحت شدهاند .این مساله از منظر هدف این مقاله یعنی
دستیابی به حداقل مساحت ممکن ،عملکرد ضعیف الگوریتم
حریص و با درصدی کمتر الگوریتمهای نادر بهینه و حداکثر را
نشان میدهد .از سوی دیگر ،افزایش محیط در الگوریتمهای نادر
بهینه و حداکثر به نسبت الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده
بسیار کمتر از الگوریتم حریص بوده است .الگوریتم حریص موجب
افزایش قابل توجهی در محیط شبکههای حفاظتی منتخب شده
است .این مساله باعث پراکندگی و تکهتکه شدن بیش از حد
لکههای حفاظتی میشود (شکل  .)21همانگونه که گفته شد ،از
لحاظ مدیریتی و بومشناختی لکههای فشردهتر برای حفاظت
بیشتر مورد توجه قرار دارند .از این لحاظ الگوریتم حریص
عملکرد ضعیفی را در این مقاله ارائه کرده است .درحالیکه
الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده هم از نظر محیط و هم
مساحت جوابهای قابل قبولی را نسبت به سایر الگوریتمها ارائه
میکند .نتیجهای که در این پژوهش همسو با نتایج ذکر شده در
سای ر منابع حاصل شد ،زمان صرف شده برای اجرای الگوریتمها
است .در این پژوهش ،زمان صرف شده برای الگوریتمهای مذاب
سازی شبیهسازی شده ،حریص ،نادر بهینه و نادر حداکثر بهدلیل
کم بودن مساحت منطقه مورد مطالعه چندان زیاد نبود اما در
مقایسه ،در الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده زمان بیشتری
نسبت به سه الگوریتم دیگر برای ارائه راه حل بهینه صرف شد.
این نتیجه با نتایج موجود در منابع ،تصدیقکننده ارائه راهحلهای
سریعتر ولی سادهتر توسط این الگوریتمهای نادر و حریص در
مقایسه با الگوریتم مذابسازی شبیه سازی شده است.
تحلیل غیرقابل جایگزین بودن :در الگوریتم مذابسازی
شبیهسازی شده  16/29درصد یگانهای برنامهریزی در هیچیک
از تکرارها انتخاب نشدهاند .حدود  %62از یگانهای برنامهریزی
در کمتر از  40تکرار انتخاب شدهاند و حدود  %66از یگانهای
برنامهریزی در کمتر از  20تکرار انتخاب شدهاند و تنها حدود 2/2
درصد از یگانهای برنامهریزی بیش از  20بار در تکرارها حضور
داشتهاند که این موضوع نشاندهنده اهمیت آنها در فرایند
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استفاده از الگویتم بهینهسازی مذابسازی شبیهسازی شده برای برای اولویتبندی...

انتخاب مناطق مناسب حفاظت است .از میان این %62 ،%2/2
یگانهای برنامهریزی بهطور مطلق غیرقابل جایگزین بودهاند و در
همه  600تکرار حضور داشتهاند .الگوریتم نادر حداکثر از نظر
ارائه راه حلهای مختلف کارایی کمتری داشته است .در این الگوریتم
 20/2درصد یگانهای برنامهریزی در هیچ یک از تکرارها انتخاب
نشده اند .حدود  6درصد از یگانهای برنامهریزی کمتر از  20بار
در تکرارها حضور داشتهاند و 62درصد از یگانهای برنامهریزی
در بیشتر از  20بار تکرار حضور داشتهاند که از این میان 29
درصد از  %62یگان برنامهریزی بهطور مطلق غیرقابل جایگزین
بودهاند و در همه  600تکرار حضور داشتهاند .الگوریتم نادر بهینه
از نظر ارائه راهحلهای مختلف ضعیفتر از الگوریتم نادر حداکثر
عمل نموده است .در این الگوریتم  %61/23یگانهای برنامهریزی
بهطور مطلق غیرقابل جایگزین بودهاند و در همه  600تکرار حضور
داشتهاند .همچنین ،حدود  29درصد یگانهای برنامهریزی در
هیچیک از تکرارها حضور نداشتهاند .در الگوریتم حریص %32
یگانهای برنامهریزی در هیچ یک از تکرار ها انتخاب نشدهاند.
حدود  %2یگانهای برنامهریزی در  600تکرار انتخاب شدهاند.
این نتایج نشان میدهد که از نظر تولید تعداد راه حلهای مختلف
پس از الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده با  91درصد،
الگوریتمهای نادر حداکثر با  9/21درصد ،الگوریتم نادر بهینه با
0/02درصد و الگوریتم حریص با  0/01درصد قرار گرفته است.
این موضوع نشاندهنده این است که الگوریتم حریص و نادر بهینه
و نادر حداکثر راه حلهای مختلف بسیار کمتری را نسبت به
الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده تولید میکنند .این نشان
میدهد که این سه الگوریتم در همه  600تکرار وضعیت مشابهای
داشته و تعداد تکرارها تاثیری در کاهش هزینه نهایی تابع هدف
(مساحت شبکه حفاظتی منتخب) نداشته است .این نتایج با نتایج
مهری و همکاران ( )2069و  Leslieو همکاران ( )2009مطابقت
دارد .همانگونه که در مقدمه گفته شد ،در فرآیند انتخاب مناطق
تحت حفاظت ،انعطافپذیری برای کشف راهحلهای جایگزین،
یکی از مهمترین مسائل است .طراحان و برنامهریزان نیازمند
ارزیابی دامنهای از راهحلهای قابل قبول برای رسیدگی به سایر
مالحظات مانند نیازهای اقتصادی و سیاسی هستند .نتایج این
مقاله نشان میدهد الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده از این
نظر بسیار خوب عمل میکند و کارایی باالیی در نیازهای اقتصادی
و سیاسی جستجوی فضای تصمیمگیری و ارائه راه حلهای قابل
قبول دارد.
بررسی کارایی معرفبودن معیارهای حفاظتی :براساس
شکل  ،91کارایی الگوریتمها و اهداف حفاظتی مختلف در معرف
620

بودن آنها نسبت به معیارهای حفاظتی مورد بررسی قرار گرفته
است .با کاربرد الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده وابسته به
اهداف مختلف ،شش معیار حفاظتی به اهداف تعیین شده برای
آنها رسیدهاند .همچنین دو معیار بیشتر از هدف تعیین شده
برای آنها در راه حل بهینه حضور داشتهاند .مقایسه الگوریتم
مذابسازی شبیهسازی شده با سایر الگوریتمها نشان میدهد که
الگوریتم مذابسازی شبیهسازی شده کارایی بهتری در معرف
بودن معیارها نسبت به هدف تعیین شده برای آنها دارد .در
الگوریتم نادر حداکثر تعداد پنج معیار به هدف تعیین شده برای
آنها رسیدهاند و دو معیار بیشتر از حد هدف تعیین شده برای
آنها در راه حل بهینه حضور داشتهاند .در مورد الگوریتمهای نادر
بهینه تعداد چهار معیار ،به هدف تعیین شده برای آنها رسیدهاند
و سه معیار بیشتر از حد هدف تعیین شده برای آنها در راه حل
بهینه حضور داشتهاند .اما کارایی رسیدن به اهداف در مورد
الگوریتم حریص از دو الگوریتم دیگر نیز کمتر است ،زیرا در این
الگوریتم تنها یک معیار به هدف تعیین شده برای آن رسیده است
و دو معیار بیشتر از هدف تعیین شده برای آنها در راهحل بهینه
حضور داشتهاند که این مساله باعث افزایش مساحت شبکه
حفاظتی منتخب و افزایش هزینه تابع هدف شده است.
بررسی نتایج سناریوهای مختلف حفاظتی نشان داد که
منطقه تحت حفاظت موجود در استان البرز از لحاظ دستیابی به
اهداف پژوهش کارایی مناسبی ندارد .این منطقه تنها هدف
حفاظتی چهار معیار حفاظتی را برآورد میکند .در اغلب سناریوها
همپوشانی شبکههای حفاظتی منتخب با مناطق تحت حفاظت
موجود پایین و کمتر از  %20بوده است .نتایج نشان میدهند که
پارامترهای مختلفی مانند اهداف حفاظتی تعیین شده ،الگوریتمهای
مختلف و میزان فشردگی لکههای حفاظتی منتخب در فرآیند
اولویتبندی در انتخاب سیستماتیک مناطق تحت حفاظت دخیل
هستند .در نتیجه اساسیترین مرحله در برنامهریزی حفاظتی،
تعیین مقادیر مناسب برای این پارامترها است .بررسی این پارامترها
در این پژوهش نشان داد که الگوریتم مذابسازی شبیهسازی
شده نتایج قابل قبولی را در تمام موارد ارائه میکند و کاربرد آن
کمک زیادی به شناسایی بهترین لکههای حفاظتی میکند.
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