سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1398

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

تلفیق مدل مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرحریزی کریدورهای
حفاظتی بین استانهای اصفهان و مرکزی


آزیتا رضوانی :گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران



سیما فاخراناصفهانی* :گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران



علیرضا سفیانیان :گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران



مصطفی ترکش :گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران



محمودرضا همامی :گروه محیط زیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران
تاریخ دریافت :آذر 1395

تاریخ پذیرش :اسفند 1395

چکیده
آگاهی از مسیر حرکت گونهها در میان زیستگاههای مختلف امری ضروری جهت توسعه رویکردهای حفاظتی در مقیاس سیمای
سرزمین است .حفظ توانایی حرکت و جابهجایی افراد در دورههای کوتاه تا میانمدت امکان انتشار ،دسترسی به زیستگاههای مطلوب،
مهاجرتهای فصلی و پویایی ابرجمعیتها و در بلندمدت ،امکان تغییر محدودههای پراکنش گونهها در واکنش به تغییر اقلیم را فراهم
مینماید .هدف از این مطالعه شناسایی کریدورهای مهاجرتی قوچ و میش اصفهانی  Ovis orientalis isphahanicaدر بین منطقه
حفاظتشده هفتادقله در استان مرکزی و پناهگاه حیاتوحش موته در استان اصفهان با رویکرد تلفیقی مدل مدار الکتریکی با استفاده از
نرمافزار  Circuitscapeو مدل حداکثر آنتروپی با استفاده از نرمافزار  MaxEntاست .در مرحله اول ،مدلسازی پراکنش گونه طی دو
گام با استفاده از دادههای حضور و بدون استفاده از دادههای حضور درناحیه حدفاصل مورد مطالعه مابین مناطق تحت حفاظت مذکور
انجام گرفت .خروجیهای مدل حداکثر آنتروپی جهت شناسایی مسیرهای ارتباطی وارد مدل مدار الکتریکی گردید .نتایج مدلها نشان
داد تنها یک مسیر اصلی بالقوه مطلوب برای جابهجایی بین مناطق تحت حفاظت موته وهفتادقله وجود دارد که در نزدیکی منطقه هفتادقله
به چند شاخه تقسیم شده و درنتیجه ،مسیرهای متعدد بالقوه مطلوبی را درآن ناحیه بهوجود میآورند .مسیرهای مطلوب شناسایی شده
توسط مدلها با راههای گدار شناخته شدهای که در طی سالیان گذشته توسط جمعیتهای این گونه استفاده شده است مطابقت دارد و
پیشنهاد میشود این کریدورها به شبکه مناطق تحت حفاظت ،افزوده شود.
کلمات کلیدی :کریدور ،مهاجرت ،گردنه بطری ،مقاومت سیمای سرزمین ،مدار الکتریکی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
آگاهی از مسیر حرکت گونهها در میان زیستگاههای مختلف
امری ضروری جهت توسعه رویکردهای حفاظتی در مقیاس سیمای
سرزمین است .حفظ توانایی حرکت و جابهجایی افراد در دورههای
کوتاه تا میان مدت امکان انتشار ،دسترسی به زیستگاههای خالی،
مهاجرتهای فصلی و پویایی ابرجمعیتها ()Metapopulations
( ،)1998 ،Hanskiو در بلندمدت امکان تغییر محدوههای پراکنش
گونهها در واکنش به تغییر اقلیم را فراهم نموده و سبب حفظ
تنوع ژنتیکی مورد نیاز جهت فرآیندهای تکاملی گونهها میگردد
( Minorو  .)2008 ،Urbanیکی از مهمترین اشکال حرکت گونهها
در سیمای سرزمین ،مهاجرت (حرکت رفت و برگشت همزمان،
دستهجمعی و قابل پیشبینی افرا یک گونه در میان زیستگاههای
دور از هم) است ( Poorو همکاران .)2012 ،در میان انواع مختلف
گونهها ،مهاجرتهای دستهجمعی و طوالنی سمداران ازجمله جالب
توجهترین انواع مهاجرت میباشد ( Bolgerو همکاران.)2008 ،
متأسفانه ،در طول سالهای اخیر ،فعالیتهای انسانی سبب شده
است تا بخش قابلتوجهی از مسیرهای مهاجرتی این گونهها نابود
گردد .مهمترین فعالیتهای انسانی که در نابودی فرآیند مهاجرت
و مسیرهای مهاجرتی سمداران نقش بهسزایی داشتهاند عبارتند
از شکار بیرویه ،موانع انسان ساخت و نابودی زیستگاه (Bolger
و همکاران .)2008 ،کاهشهایی که در سالیان اخیر درنتیجه تأثیر
این عوامل در اندازه جمعیت سمداران رخ داده است ،بهخوبی
آسیبپذیری مسیرهای مهاجرتی باقیمانده را آشکار مینماید
( Bolgerو همکاران .)2008 ،از اینرو ،با ادامه شدت یافتن این
تهدیدات انسانی ،ضروری است که مسیرهای مهاجرتی باقیمانده
شناسایی شده تا بتوان اقدامات مؤثر جهت حفاظت کافی از آنها
را بهعمل آورد ( Poorو همکاران .)2012 ،در این ارتباط ،شناسایی
کریدورهای ارتباطی بهعنوان یک ابزار حفاظتی مهم (Cushman
و همکاران ،)2013 ،میتواند نقش مؤثری در کاهش تأثیرات منفی
فعالیتهای انسانی و جلوگیری از نابودی مسیرهای مهاجرت
سمداران داشته باشد .جهت پیشبینی و شناسایی کریدورها و
ارتباطات زیستگاهی ،روشهای متعددی توسعه یافتهاست که مبنای
آنها محاسبه میزان مقاومت سیمای سرزمین در برابر حرکت افراد
میباشد .متداولترین روش مورد استفاده ،روش تحلیل حداقل
هزینه است ( Cushmanو همکارن )2009 ،که با استفاده از آن
میتوان مسیر یا کریدورهای حداقل هزینه را شناسایی نمود.
مهمترین عیب این روش در این است که تنها یک مسیر را بهعنوان
مطلوبترین راه ارتباطی میان لکههای زیستگاهی شناسایی میکند،
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این در حالی است که ممکن است مسیرهای متعدد دیگری نیز
جهت تسهیل حرکت افراد وجود داشته باشد ( Pintoو ،Keitt
2009؛  Moilanenو همکاران .)2011 ،برای برطرف نمودن این
محدودیت ،روشهای جایگزینی توسعه یافته که قادر به شناسایی
تمامی مسیرهای ارتباطی ممکن میباشند که از مهمترین آنها
میتوان به مدل مدار الکتریکی ( )Circuitscape Theoryاشاره
نمود ( McRaeو همکاران .)2008 ،کاربرد تئوری مدار الکتریکی
در مسائل بومشناختی بهدلیل شباهتی است که میان ارتباطات
بومشناختی و ارتباط الکتریکی وجوددارد .در این تئوری ،گرههای
الکتریکی بهعنوان لکههای زیستگاهی ،حرکت جریان بهمنزله حرکت
افراد و مقاومت ( )Resistorsمیانگرهها بهعنوان مسیرها یا
کریدورهای زیستگاهی درنظر گرفته میشوند .خروجی این مدل
نقشه جریان است که شدت آن نشاندهنده احتمال حرکت افراد
در سیمایسرزمین میباشد .بهعالوه با استفاده از نقشه جریان
میتوان کریدورها و نواحی ارتباطی مهم در سیمایسرزمین را نیز
شناسایی نمود (ملکوتیخواه و همکاران Poor .)1392 ،و همکاران
( ،)2012جهت شناسایی کریدورهای فصلی برای گونه شاخ چنگالی
از دو مدل حداقل هزینه و مدل مدار استفاده کرده و نتایج حاصل
از دو مدل ذکر شده را با یکدیگر مقایسه نمودند .در مطالعهای
دیگر  Beierو همکاران ( ،)2008از مدل حداقل هزینه استفاده و
کریدورهای حداقل هزینه را برای  Ovis canadensis nelsoniدر
آریزونا مشخص نمودند .در ایران نیز مطالعاتی مشابهی انجام
گرفته است .برای مثال ،ملکوتیخواه و همکاران ( )1393از این
دو مدل استفاده و کریدورهای مهاجرتی را برای دو سمدار آسیب
پذیر آهوی ایرانی Gazelle subguttorosa subguttorosaو قوچ
و میش  Ovis orientalis isphahanicaدر بین پناهگاههای حیات
وحش موته و قمیشلو شناسایی نمودند Goljani .و همکاران (،)2012
با استفاده از مدل حداقل هزینه ،مسیرهای حداقل هزینه واقع در
میان زیستگاههای تابستانه و پاییزه برای قوچ و میش را در شمال
ایران تعیین کردند .در بررسی مشابه ،مشهدیاحمدی (،)1393
با بهکارگیری  8الیه زیستمحیطی و با استفاده از مدل الگوریتم
حداکثر آنتروپی نقشه مطلوبیت تابستانه و زمستانه قوچ و میش
البرز مرکزی را تهیه و با کمک مدل کمترین هزینه مسیر25 ،
مسیر گدار یا مهاجرت را برای این گونه طراحی کرد .همچنین
 Farhadiniaو همکاران ( )2015با کمک تئوری مدار الکتریکی به
بررسی کریدورهای مهاجرتی پلنگ در قفقاز پرداختند .در بررسی
دیگری الماسیه و همکاران ( )1394به بررسی شدت جریان بالقوه
خرس سیاه ایرانی در سیستان و بلوچستان با استفاده از تئوری
مدار اکتریکی اقدام نمودند .در اکثر مطالعات انجامشده،
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مناطق مورد بررسی جهت شناسایی کریدورهای زیستگاهی در یک
استان قرار داشتهاند ،با توجه به اینکه مسیرهای مهاجرتی با
مرزهای سیاسی استانها مطابقت ندارد و از دیرباز مهاجرت بین
مناطق صورت میگرفته ،بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی
و شناسایی ارتباطات زیستگاهی و کریدورهای مهاجرتی قوچ و میش
بین پناهگاه حیاتوحش موته و منطقه حفاظتشده هفتادقله در
نظر گرفته شد .به این منظور ابتدا با استفاده از روش حداکثر آنتروپی
نقشه مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش در ناحیه مطالعه تهیه و سپس
با استفاده از تئوری مدار الکتریکی کریدورها و نواحی ارتباطی
مهم شناسایی گردید.

مواد و روشها
گونه مورد مطالعه :در این مطالعه قوچ ومیش Ovis orientalis

 isphahanicaبهدلیل مشاهدات میدانی مبنی بر مهاجرت این گونه
در بین دو منطقه و اهمیت آن در مناطق مذکور ،بهعنوان گونه
هدف انتخاب شد .ازجمله مشخصات این گونه عبارتند از :خمیدگی
شاخها به دوطرف گردن ،قسمت جلویی شاخها گرد و لبه پشتی
تیز است (ضیایی .)1387 ،پیچش شاخ به اطراف گردن و مقطع
شاخ مثلثی شکل است .میشها اغلب بدون شاخ هستند .در
زمستان موهای زیرگردن و سینه سیاهرنگ و در مقایسه با قوچ
ارمنی بسیار بلنداند .لکه سفید زینیشکل در ناحیه کمر دیده
میشود .رنگ بدن تیرهتر از سایر قوچهاست ولی دست و پا و پوزه
سفید است (ضیایی .)1387 ،این حیوانات روزگردند .زندگی آنها
بهصورت اجتماعی و میشها و برهها و نرهای جوان باهم و جدا
از قوچهای مسن (گله نرهای بالغ) میباشند .فصل جفتگیری آنها
در اوایل پاییز است (مکی .)1390 ،قوچ و میش ارمنی و زیرگونههای
آن ازجمله زیرگونه اصفهان در لیست  IUCNدر رده آسیبپذیر
( )Vulnerabilityقرار دارد ( )www.IUCN.orgپراکندگی قوچ و
میش اصفهانی فقط در مناطق جنوبغرب و جنوبشرق استان
اصفهان و قسمتی از استان چهارمحال و بختیاری است (ضیایی،
1387؛ مکی.)1390 ،
منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد مطالعه ،منطقهای است
به طول حدود 63کیلومتر که در بین پناهگاه حیاتوحش موته در
شمالغربی استان اصفهان و منطقه حفاظتشده هفتادقله در جنوب
استان مرکزی واقع شدهاست .ارتفاع این ناحیه در محدوده
 1420-2898متر میباشد .پوشش گیاهی در منطقه شامل
 Scariola_Euphorbia ،Scariola_Cousinia ،Scariola_Stipaو
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 Rosa Persica_Scariolaاست (نقشه تیپ پوشش گیاهی ،اداره
آموزش ،تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی) .در بخش شرقی این
منطقه بزرگراه اصفهان -تهران (میمه -دلیجان) و در بخش غربی
آن شهرستان خمین و در بخش جنوبی جاده دلیجان -محالت
قرار گرفته است .تعارضات انسانی موجود در ناحیه شامل شکار
غیرقانونی ،کاربری کشاورزی ،چرای دام ،صنایع و معادن میباشد
که بیشترین تمرکز این تعارضات در شمال و شمالغربی پناهگاه
حیاتوحش موته و جنوبشرقی منطقه حفاظتشده هفتادقله و
نیز امتداد این دو ناحیه است (نقشه توپوگرافی ( )1/250000شکل
 .)1محدوده ارتفاعی پناهگاه حیاتوحش موته درحدود  1500تا
 2858متر قراردارد .متوسط درجه حرارت سالیانه 19/7درجه
سانتیگراد و میانگین بارش سالیانه  249/16میلیمتر ثبت شده
است (ملکینجف آبادی و همکاران .)1389 ،ارتفاعات شامل دو
رشتهکوه که بین آن منطقه دشتی و شورهزار است (علینیا و
همکاران .)1389 ،محدوده ارتفاعی منطقه حفاظت شده هفتادقله
 1580تا  2960متر باالتر از سطح دریا است (Shams Eshandabad
و همکاران .)2010 ،میانگین بارش سالیانه  340میلیمتر است.
کمترین درجه حرارت در زمستان  -25درجه سانتیگراد و
باالترین آن درتابستان  40درجه سانتیگراد است (محمدی و
همکاران .)1392 ،اختالف در پارامترهای اقلیمی دو منطقه زمینه
مناسبی جهت مهاجرت قوچ و میش اصفهانی را در فصول بهار
(از پناهگاه حیاتوحش موته به منطقه حفاظتشده هفتاد قله) و
پاییز (از منطقه حفاظتشده هفتادقله به پناهگاه حیاتوحش
موته) فراهم نموده است.
جمعآوری داده و الیههای مورد نیاز :برای جمعآوری نقاط
حضور در دو فصل مهاجرت بهار و پاییز ،بازدیدهای میدانی در
آبان ،آذر و اسفند سال  1394از مناطق مورد مطالعه صورت
گرفت ،بهعالوه از اطالعات محیطبانان نیز در این زمینه استفاده
شد .در بازدیدهای میدانی ،موقعیت مکانی حضورگونه بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم (ثبت نمایههایی نظیر ردپا ،سرگین) با
استفاده از دستگاه موقعیتیاب جهانی ثبت گردید .در نهایت 100
نقطه حضور جهت ورود به فرایند مدلسازی استفاده شد .در این
مطالعه بر مبنای مطالعات میدانی ،مرور منابع (مروتی و همکارن،
1393؛ مکی1390 ،؛ ملکوتی خواه و همکاران )1392 ،و پرسش
از کارشناسان و محیطبانان پناهگاه حیاتوحش موته و منطقه
حفاظتشده هفتادقله ،تیپ پوششگیاهی ،شیب ،ارتفاع ،کاربری
اراضی ،شاخص Normalized Difference Vegetation ( NDVI
 ، )Indexپارامترهای اقلیمی و منابع آب برای تهیه مدل مطلوبیت
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زیستگاه قوچ ومیش انتخاب شدند .در این مطالعه از 19متغیر
اقلیمی و زیست اقلیمی بانک داده  Worldclimبرای مدلسازی
زیستگاه قوچ ومیش استفاده شد ( Hiijmansو همکاران.)2005 ،
کمترین قدرت تفکیک مکانی دادههای این وبگاه نزدیک به یک
کیلومترمربع است ،از آنجاییکه هدف از این مطالعه بررسی تأثیر
متغیرهای محیطی بر پراکنش قوچ ومیش در مقیاس 250متر
بوده ،لذا از روش  splineجهت کاهش تغییر قدرت تفکیک مکانی
پیکسلها از یک کیلومتر به 250متر استفاده گردید (Hiijmans
و همکاران .)2005 ،در این مطالعه برای تهیه شاخص  NDVIاز
تصاویر سنجنده  MODISماهواره  Terraبا دقت مکانی 250متر
استفاده شد .بدینمنظور تصاویر سری زمانی  2015این سنجنده
برای دوره مهاجرت شهریور -مهر که در واقع ماههای اوج رشد
پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه است ،از سایت USGU
تهیه شد و شاخص پوششگیاهی برای ماههای ذکرشده با استفاده
از نرمافزار  ENVIاستخراج شد .با توجه به دوره 16روزه تصویر
برداری این سنجنده جهت تهیه تصویر نهایی ورودی به فرایند
مدلسازی آنالیز تجزیه به مؤلفههای اصلی بر روی الیهها در
نرمافزار  ArcMap 10.2انجام شد .تصویر حاصل در مدل مطلوبیت
بهعنوان نقشه شاخص پوششگیاهی وارد گردید.

بین تمامی دادههای اقلیمی آنالیز همبستگی با استفاده از شاخص
همبستگی پیرسون انجام شد و متغیرهایی که همبستگی باالیی
داشتند حدف گردید .آستانه درنظر گرفته شده جهت شناسایی
متغیرها با همبستگی باال برابر  /7درنظر گرفته شد ( Liو همکاران،
 .)2014سپس مدل حداکثر آنتروپی با تمامی متغیرها و دادههای
اقلیمی انتخاب شده اجرا شد .در نهایت با استفاده از تحلیل جک
نایف متغیرهایی که باالترین درجه اهمیت را براساس کاربرد تنهایی
آن متغیر داشتند ،مشخص شدند12 ،متغیر بهعنوان دادههای
نهایی انتخاب شدند (جدول.)1
جدول  1:لیست متغیرهای نهایی مورد استفاده در مدلسازی
پراکنش قوچ ومیش اصفهانی
نام متغیر

کد

ارتفاع
شیب
بارش خشکترین ماه
بارش مرطو ترین فصل
تیپهای پوششگیاهی

DEM

)1( Artemisia aucheri_ Astragalus
)2( Artemisia sieberi_Astragalus
)3( Astragalus_Cousinia
)4( Scariola_Cousinia
شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده
شهرها
معادن وصنایع
جادهها

Slop
Bio13
Bio14

نت
auc_Ast
sie_Ast
Ast_Cou
Sca_Cou
Ndvi_pc1
Urban
Mine
Road

تهیه مدل مطلوبیت زیستگاه :اجرای مدل حداکثر آنتروپی

شکل :1نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه ،شامل پناهگاه حیاتوحش
موته استان اصفهان ،منطقه حفاظتشده هفتادقله استان مرکزی و
مناطق بینابینی

همبستگی بین متغیرها :بهدلیل تعداد زیاد الیههای انتخاب
شده و همچنین احتمال همبستگی باال بین برخی از متغیرها،
انتخاب متغیرهای نهایی برای ورود به مدل بهصورت زیر انجام
شد .ابتدا بین تمامی متغیرها آنالیز همبستگی انجام گرفت .نتایج
نشان داد تنها دادههای اقلیمی دارای همبستگی هستند ،بنابراین
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در نرمافزار  maxent3.3.3صورت گرفت ( Philipsو همکاران،
 .)2006در این مطالعه فرایند مدلسازی به دو شکل انجام گرفت.
در گام اول ،مدل حداکثر آنتروپی با استفاده از الیههای نهایی و
دادههای حضور (دادههای حضورپناهگاه حیاتوحش موته ،منطقه
حفاظتشده هفتادقله و مابین این دو منطقه) انجام شد .پارامتر
هموارسازی ( )Regularization multiplierیک انتخاب شد که دلیل
آن جلوگیری از برازش بیش از مقدار واقعی بود ( Khosraviو
همکاران Phillips ،2015 ،و همکاران .)2006 ،حداکثر تعداد
نقاط پس زمینه ،10000تعداد اجرای هر مدل  10بار و فرمت
خروجی ،لجستیک درنظر گرفته شد ( Phillipsو همکاران2006 ،؛
خسروی1394 ،؛  Khosraviو همکاران .)2015 ،در گام دوم
مدلسازی همان متغیرهای محیطی مورد استفاده قرار گرفت ،با
این تفاوت که تنها از دادههای حضور جمعآوری شده

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

از دو منطقه تحت حفاظت موته و هفتادقله استفاده و از نقاط
ناحیه حدفاصل صرف نظر گردید .هدف از این کار بررسی میزان
ارزیابی کارایی مدل در پیشبینی زیستگاههای مطلوب قوچ و
میش در شرایط عدم دسترسی به دادههای حضور کافی بود.
مدلسازی ارتباطات با نرمافزار :Circuitscape
 Circuitscapeبرنامهای است که از نظریه مدارهای الکتریکی برای
پیشبینی ارتباط جمعیتهای حیاتوحش در سیمای سرزمینهای
ناهمگن در حرکت انفرادی افراد ،جریان ژن و برنامهریزی حفاظت
بهره میبرد .اجرای برنامه مدار الکتریکی در نرمافزار Circuitscape
 3.5.8صورت گرفت ( Mcreaو همکاران .)2011 ،این نرمافزار برای
طراحی کریدور بین جمعیتهای حیاتوحش در طبیعت از دو
نوع الیه زیستگاه ورودی استفاده میکند .این الیه میتواند به شکل
مدل مطلوبیت زیستگاه گونه هدف و یا الیه مقاومت باشد (نقشه
مناطق نامناسب برای حرکت گونه است که مکآنهای نامناسبی
را که گونه در طول مسیرحرکت ممکن است با آنها برخورد کند
نشان میدهد و در نرمافزار مذکور بهنام نقشه مقاومت خوانده
میشود) .مقاومتهای کم به زیستگاههایی اختصاص مییابند که
بیشترین نفوذپذیری را به حرکت دارند و یا بهترین راههای تسهیل
جریان ژن هستند و مقاومتهای زیاد برای زیستگاههایی با کمترین
پراکنش و یا برای موانع حرکت طراحی شدهاند .که در این مطالعه
از مدل حداکثر آنتروپی تهیهشده در نرمافزار ( MaxEntبهعنوان
مطلوبیت) استفاده گردید .هر سلول شبکه با مقاومت محدود بهعنوان
یک گره در نمودار نشان داده میشود و به چهار سلول زیستگاه
همسایه درجه یک یا هشت سلول زیستگاه همسایه درجه دو وصل
شدهاست که در اینجا از 4پیکسل بهدلیل حجم کمتر استفاده شد.
برای محاسبه جریان الکتریکی ،از روش سوم  all_to_oneاستفاده
گردید .این روش نیازمند حافظه کمتری بود و الگوی ارتباطات
در ناحیه براساس شدت جریان الکتریکی را بهتر نشان میدهد
(ملکوتیخواه و همکاران  .)1392پس از اجرای برنامه ،خروجی
آنکه نقشه جریان در کل منطقه است ،بهدست آمد .از این نقشه
برای بررسی ارتباطات عملکردی قوچ ومیش در ناحیه و شناسایی
بهترین مسیرهای مهاجرت برای گونه استفاده گردید.

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1398

مناطق با مطلوبیت باال که حداکثر احتمال حضورگونه را دارد
است به رنگ قرمز و مناطقی که احتمال حضور گونه پایین است
با رنگ آبی مشخص شده است .بیشترین مناطق مطلوب در
محدوده ناحیه مطالعه در قسمت شمالی پناهگاه حیاتوحش
موته و بخشهای شرق و جنوب تا جنوبغربی منطقه
حفاظتشده هفتادقله قرار دارند .کمترین میزان مطلوبیت در این
دو منطقه نیز در بخشهای جنوبی پناهگاه حیاتوحش موته و
بخش شمالی منطقه حفاظت شده هفتادقله پیشبینی شده که
مناطق دشتی آنها را تشکیل میدهد .براساس پیشبینی مدل
مکسنت ،بخش عمدهای از وسعت ناحیه حدفاصل دو منطقه
حفاظت شده ،از مطلوبیت پایینی برای حمایت از جمعیتهای
قوچ و میش برخوردار میباشد .تنها گستره مطلوب در این بخش،
نواری باریک و ناپیوسته از زیستگاههای مطلوب است که در طول
رشته کوههای منطقه و در جهت شمال جنوب قرار گرفته است.

شکل  :2نقشه مطلوبیت زیستگاه احتمال حضور قوچ ومیش با استفاده از
مدل حداکثر آنتروپی درگام اول

نتایج
مدلهای مطلوبیت زیستگاه
مدلهای مطلوبیت زیستگاه :نقشه پیشبینی پراکنش قوچ
و میش در شکل  2نشان داده شده است .نقشه مطلوبیت زیستگاه
بهدست آمده مطلوبیت را از صفر تا یک بیان میکند.

شکل  :3نتایج آزمون جکنایف برای بررسی اهمیت هر یک از متغیرها
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نتیجه حاصل از ارزیابی کارایی مدل حداکثر آنتروپی با
استفاده از شاخص  )0/93( AUCنشان داد که مدل از کارایی و
دقت باالیی در پیشبینی مناطق مطلوب حضور این گونه در ناحیه
مطالعه برخوردار است .آزمون جکنایف نشان داد که متغیرهای
فاصله تا نواحی شهری و بارش خشکترین ماه ( )BIO13مهمترین
متغیرهای پیشبینی کننده بودند (شکل .)3

جهت شمال -جنوب بین دو منطقه حفاظتشده پیشبینی شده
است .با توجه به نقشه مطلوبیت (شکل )2مشخص میشود که
حداکثر جریان با آن بخشی از منطقه که دارای حداکثر مطلوبیت
و حداقل مقاومت زیستگاهی است ،مطابقت دارد.

مدل مطلوبیت زیستگاه :خروجی مدل حداکثر آنتروپی که در
گام دوم و بدون درنظر گرفتن نقاط حضور در ناحیه حد فاصل
تهیه گردید در شکل  4نشان داده شده است .همانطورکه
مشخص است الگوی پیشبینی شده برای حضور قوچ و میش در
دو منطقه حفاظتشده هدف مشابه مدل بهدست آمده در گام اول
است .مهمترین تفاوت مشاهده شده در نتایج دو مدل در ناحیه
حدفاصل دو منطقه مشاهده گردید .در مقایسه با مدل قبل ،نواحی
با حداکثر احتمال حضور قوچ و میش تنها به شکل چندین لکه و
در حاشیه مرز جنوبی منطقه حفاظتشده هفتاد قله پیشبینی شده
است .عالوه بر این ،عدم استفاده از نقاط حضور در ناحیه حد فاصل
سبب شده است تا مدل حداکثر آنتروپی احتمال حضور بسیار پایینی
برای زیستگاههای مطلوب واقع در جهت شمال-جنوب پیشبینی
نماید .بهعالوه ،مدل دوم در بخش شرقی ناحیه نواحی زیستگاهی
جدیدی به شکل پراکنده شناسایی نموده است که توسط مدل اول
پیشبینی نشدند .نتایج تحلیل جکنایف نشان میدهد که متغیرهای
شهر ،شیب ،صنایع و معادن ،بارش خشکترین ماه مهمترین
متغیرهای پیشبینی کننده هستند .همچنین میزان  AUCبرای
این مدل0/932 ،بهدست آمده است که بیانکننده کارایی و دقت
باالی مدل در پیشبینی مناطق حضور این گونه در ناحیه مطالعه
میباشد (شکل  .)5براساس نتایج حاصل از آزمون جکنایف ،فاصله
تا نواحی شهری بهعنوان یک متغیر وابسته به فعالیتهای انسانی
در هر دو مرحله بهعنوان اصلیترین متغیر در پیشبینی احتمال
حضور گونه در ناحیه مطالعه شناسایی گردید.

شکل  :4نقشه مطلوبیت زیستگاه احتمال حضور قوچ و میش با استفاده
از مدل حداکثر آنتروپی در گام دوم

نقشههای شدت جریان
مدل ارتباطی درگام اول :مدل ارتباط عملکردی قوچ و
میش در ناحیه مطالعه که با استفاده از مدل مدار الکتریکی تهیه
گردید در شکل  6نشان داده شده است .براساس الگوی توزیع شدت
جریان در ناحیه ،میتوان نتیجه گرفت که بخش غرب و جنوبغربی
منطقه مورد مطالعه حداکثر احتمال برای حمایت از جابهجاییهای
فصلی این گونه را دارد .حداکثر شدت جریان در سراسر ناحیه (جریان
با شدت باال در این ناحیه با رگههای زرد رنگ نمایان شدهاست)
در این بخش متمرکز شده است که به شکل نواری پیوسته در
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شکل  :5نتایج آزمون جکنایف برای بررسی اهمیت هریک از متغیرها در گام دوم

دلیل دوم برای باال بودن جریان ،مقاومت باالی پیکسلهای
پیرامون ناحیه است که در نقشه مطلوبیت (شکل  )2بهوضوح قابل
مشاهدهاست .عالوه براین ،در بخش میانی و شرقی منطقه نیز
رگههایی از جریان مشاهده میشود که بهدلیل وجود زیستگاههای
کمتر در این مناطق ،شدت جریان عبوری از این ناحیه به نسبت
پایین بوده است .همانطورکه از روی شکل مشخص است جاده
دلیجان -محالت که در جهت شرقی -غربی کشیده شده است،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

از بخش میانی مسیر جریان عبور نموده است .مقایسه نقشه شدت
جریان و مطلوبیت زیستگاه نشان میدهد که بخش شرقی ناحیه
بینابینی بهدلیل مقاومت زیاد ،شدت جریان کمی را دارد .این ناحیه
دارای بیشترین تعارضات انسانی از جمله صنایع و معادن (معدن
تراورتن موته و ترشاب) ،مناطق شهری و روستاها (ازجمله شهرستان
محالت ،دلیجان و روستای راوه و خورهه) است .در کل میتوان
گفت با وجود دو جاده اصلی در شمال پناهگاه حیاتوحش موته
و جنوب منطقه حفاظتشده هفتادقله و همچنین کاربریهای متعدد
انسانی ،قوچ و میش بین دو ناحیه موردنظر مهاجرت میکنند.

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1398

شمال ادامه یافته است ..مسیر دوم نیز در نزدیکی پناهگاه حیات
وحش موته قرار دارد که ارتباط میان حاشیه شمالغربی منطقه
با مسیر اصلی را برقرار نموده است .در برخی از بخشهای این
مسیرهای ارتباطی ،شدت جریان عبوری حداکثر میزان بوده که
بهعنوان گردنه بطری در شبکه ارتباطی شناسایی شده عمل می-
نمایند .این مناطق با شدت جریان باالی عبوری در بخشهای
مختلفی در طول مسیر ارتباطی اول و دوم مشاهده میشوند .مقایسه
مدل جریان با نقشه جادههای منطقه نشان میدهد که مشابه مسیر
اصلی ،جادههای منطقه در چندین بخش ،مسیرهای جدید شناسایی
شده را قطع نمودهاند .ازجمله بزرگراه اصفهان -تهران که در یک
بخش مسیر ارتباطی اول قرار را قطع نموده و همچنین جاده
دلیجان -محالت که ازدو نقطه شامل مسیر اصلی جریان و مسیر
اول عبور نموده است .مقایسه شکل  7و نقشه مطلوبیت زیستگاهی
شکل  4نشان میدهد که مقاومت زیستگاهی در بخش غربی منطقه
بینابینی نیز کمتر است .سلولهای اطراف این جریان به شدت
مقاومت زیستگاهی باالیی دارند ،که این نیز بر وجود شدت جریان
درآن بخش غربی ناحیه بینابینی میافزاید .در سمت راست پناهگاه
حیاتوحش موته و منطقه حفاظتشده هفتادقله نیز جریان ضعیفی
دیده میشود که بهدلیل مقاومت زیستگاهی در این ناحیه است.

شکل  :6نقشه بالقوه شدت جریان حرکت افراد گونه قوچ و
میش ارمنی با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی در گام اول

مدل ارتباطی گام دوم :الگوی حرکت قوچ و میش بدون
درنظر گرفتن نقاط حضور در منطقه حدفاصل در مدل ارتباطی
تهیه شده در شکل  7نشان داده شده است .مقایسه نقشه جریان
دوم با نقشه اول نشان میدهد که مسیر اصلی شمالی -جنوبی
که ضلع جنوبغربی منطقه حفاظتشده هفتاد قله و ضلع غربی
پناهگاه حیاتوحش موته را بههم مرتبط نموده است در مدل دوم
نیز پیشبینی شده است .مهمترین تفاوت این دو مدل افزایش شدت
جریان در طول مسیرهایی است که در مدل اول شدت جریان
عبوری از آنها پایین و لذا بهطور مشخصی پیشبینی نشده بودند.
دلیل اصلی افزایش شدت جریان و تشکیل این مسیرها در واقع
زیستگاههای جدیدی است که به شکل پراکنده در بخش شرقی
ناحیه توسط مدل دوم مطلوبیت زیستگاه شناسایی شدند .این
مسیرها عبارتند از :مسیر واقع در منتهیالیه شرقی منطقه که جهت
شمال -جنوب داشته و ازحاشیه شمالشرقی پناهگاه حیاتوحش
موته تا نزدیکی مرز شرقی منطقه حفاظتشده هفتاد قله در

شکل  :7نقشه شدت جریان با استفاده از مدل حداکثر
آنتروپی در گام دوم

بحث
مدلهای پراکنش قوچ و میش :مدلسازی پراکنش قوچ
و میش با و بدون استفاده از نقاط حضور جمعآوری شده در
منطقه مطالعه رویکرد جدیدی است که برای اولینبار در این
مطالعه انجام گرفت .هرچند که هدف از تهیه این مدلها مقایسه
خروجیهای مدل ارتباطی گونه بوده است ،اهمیت متغیرهای
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تلفیق مدل مدار الکتریکی و حداکثر آنتروپی برای طرحریزی کریدورهای حفاظتی....

پیشبینی کننده ورودی به مدل حداکثر آنتروپی در هر دو مرحله
حاوی نکته قابل توجهی میباشد .با توجه به تحلیل نمودار جک
نایف (شکلهای 3و )5فاصله تا نواحی شهری در پیشبینی احتمال
حضور جمعیتهای قوچ و میش سهم قابل توجهی داشتهاند که
نشاندهنده اهمیت فاکتور امنیت برای این گونه میباشد .عدم
حفاظت مسیرهای مهاجرتی در خارج از مناطق حفاظتشده ،از
جمله دو منطقه هدف در این مطالعه و از طرفی وجود سه ناحیه
شهری اصلی در این ناحیه که از نقاط حضور با فاصله قرار گرفتهاند،
میتواند بهخوبی اهمیت فاکتور امنیت برای این گونه در فصل
مهاجرت را توجیه نماید .در این ارتباط ،نتایج حاصل از مطالعه
 Bashariو  )2013( Hemamiنیز بهخوبی نتیجه این مطالعه را
تایید میکند .آنها در بررسی خود با استفاده از رویکرد تحلیل
شبکه بیزین ،مدلی را برای مدیریت مؤثر این گونه در مناطق
حفاظتشده توسعه دادند که براساس آن متغیر امنیت زیستگاه
بهعنوان مهمترین متغیر در تعیین مطلوبیت زیستگاه این گونه در
گستره پراکنش آن در ایران مشخص گردید .در مدل اول ،متغیر
بارش ( )BIO13بهعنوان دومین متغیر مهم در پراکنش قوچ و میش
تعیین شد .هرچند که عمده تأثیر متغیرهای اقلیمی بر پراکنش
گونهها در مقیاسهای وسیع میباشد ( Pearsonو ،)2003 ،Dawson
تاثیر این متغیر اقلیمی در پیشبینی مدل با توجه مقیاس مورد
مطالعه درخور توجه است .اهمیت بارش در تعیین پراکنش قوچ
و میش را میتوان اینگونه توضیح داد که بارش نقش عمدهای در
کنترل رویش پوشش گیاهی بهخصوص در نواحی خشک و بیابانها
دارد ( Bertillerو همکاران .)1995 ،در دسترس بودن پوشش گیاهی
نیز بهعنوان یک مولفه زیستگاهی در تعیین پراکنش علفخواران
از اهمیت زیادی برخوردار است ( .)1991 ،Fryxellاز اینرو میتوان
اهمیت متغیر بارش در پراکنش قوچ و میش را بهواسطه تأثیر آن
بر کمیت و کیفیت پوشش گیاهی در دسترس برای این گونه در
فصل مهاجرت توجیه نمود .استفاده و عدم استفاده از نقاط حضور
گونه در ناحیه حدفاصل پناهگاه حیاتوحش موته و منطقه حفاظت
شده هفتادقله سبب ایجاد تفاوت چشمگیری در پیشبینی دو مدل
مطلوبیت گردید .ارتفاعات منطقه که در جهت شمال -جنوب
(رشته کوههای کالته و چشمه دراز) امتداد یافتهاند از دیرباز به
عنوان زیستگاههای اصلی جمعیتهای قوچ و میش مهاجر در
منطقه شناخته شده که مطلوبیت باالی این زیستگاهها بهخوبی در
مدل اول مطلوبیت و با استفاده از نقاط حضور پیشبینی گردید.
در حالیکه ،در مدل دوم احتمال حضور گونه در این بخش تقریباً
نزدیک به صفر پیشبینی شد که با واقعیت زمینی انطباق نداشته
و استفاده از نقاط حضور در داخل مناطق هدف نیز به تنهایی جهت
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تعمیم پیشبینی به این بخش کافی نبوده است ( Philipsو
همکاران .)2006 ،بهعبارت دیگر با توجه به اینکه این مسیر ارتباطی
یک کریدور عملکردی است مدل حداکثر آنتروپی در گام دوم
توانایی پیشبینی مطلوبیت را برای آن نداشتهاست درحالیکه در
گام اول بهدلیل وجود نقاط حضوردر ناحیه حدفاصل بهخوبی
پیشبینی صورت گرفتهاست.
.

مدلهای ارتباطی قوچ و میش :براساس پیشبینی مدل
ارتباطی اول ،محتملترین مسیر شناسایی شده برای مهاجرت
قوچ و میش با مسیر شناخته شدهای که در طی سالیان گذشته
توسط جمعیتهای این گونه استفاده شده است مطابقت دارد .با
توجه به مدل اول مطلوبیت ،مشخص میگردد که علت حداکثر
بودن شدت جریان عبوری از این مسیر احاطه شدن زیستگاههای
مطلوب مسیر با نواحی با مقاومت بسیار باال است .بهعبارتی
مقاومت باالی زیستگاههای پیرامونی مانع عبور جریان و منحرف
نمودن آن به این بخش از منطقه شده است .در طول این مسیر
کمترین تعارضات انسانی ازجمله صنایع و معادن و مناطق شهری
به چشم میخورد .تراکم روستاها در این نواحی به نسبت باالست
که با توجه به مطالعات میدانی مسیر مهاجرت این گونه در نواحی
روستایی قرار گرفتهاست ،بنابراین بهنظر میرسد وجود روستاها در
این ناحیه مقاومتی ایجاد نکردهاست (ملکوتیخواه و همکاران،
 .)1392برخالف پناهگاه حیاتوحش موته که باال بودن شدت
جریان تا نزدیکی منطقه حفظ شده است ،حداکثر شدت جریان
در نزدیکی منطقه هفتاد قله کاهش یافته است که دلیل آن وجود
زیستگاههای مطلوب گسترده در این بخش میباشد .این نشان
میدهد که تنها یک مسیر اصلی بالقوه مطلوب برای جابهجایی بین
مناطق تحت حفاظت موته وهفتادقله وجود دارد که در نزدیکی
منطقه هفتادقله به چند شاخه تقسیم شده ودرنتیجه مسیرهای
متعدد بالقوه مطلوبی را درآن ناحیه بهوجود میآورند (شکل .)6
جاده دلیجان -محالت که از بخشی از مسیر عبور نموده است به
عنوان یک مانع بالقوه بر سر راه عبور جریان ،محسوب میگردد.
ولی برخالف انتظار ،جریان از این مانع عبور نموده و پیوستگی
خود را حفظ نموده است .این رفتار جریان نشاندهنده این
واقعیت مهم است که این مسیر بهترین مسیر ممکن بوده و مسیر
جایگزین دیگری جهت عبور جریان ،وجود ندارد .مدل ارتباطی
دوم عالوه بر پیشبینی مسیر اصلی مدل اول ،مسیرهای جدید
دیگری را نیز در منطقه مطالعه شناسایی نمود .مسیرهای ارتباطی
جدید که توسط مدل تئوری مدار الکتریکی پیشبینی گردید،
میتواند به-عنوان مسیرهای بالقوه دیگری تلقی شده که
جمعیتهای قوچ و میش برای مهاجرت بین دو منطقه
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از آنها استفاده نمایند .این از جنبه حفاظتی اهمیت زیادی دارد،
چرا که در صورت نابودی هر کدام مسیر جایگزین دیگری جهت
حفظ یکپارچگی جابهجاییهای فصلی وجود خواهد داشت .ولی
بهدلیل شناسایی این مسیرها در شرایط عدم حضور داده ،کارایی
این مسیرها جهت حمایت از جمعیتهای مهاجر نیازمند بررسیهای
میدانی دقیق میباشد (ملکوتیخواه و همکاران .)1392 ،مدل
ارتباطی اول تنها یک مسیر اصلی جهت جابهجا شدن جمعیتها
بین موته و منطقه مطالعه شناسایی نمود ،درحالیکه مدل دوم
مسیر ارتباطی دومی در نزدیکی منطقه موته شناسایی نمود که
میتواند بهعنوان یک مسیر فرعی ارتباط میان پناهگاه حیاتوحش
موته و مسیر اصلی در منطقه را برقرار نماید .مسیر ارتباطی اول
که ارتباط بین دو منطقه حفاظتشده را در بخش شرق منطقه
مطالعه برقرار میکند ،نشاندهنده تأثیر جادههای منطقه در منحرف
نمودن مسیر جریان میباشد .همانطورکه از روی نقشه جریان
مشخص است ،باالترین میزان مقاومت در ناحیه در بخش کوچکی
در شمال پناهگاه حیاتوحش موته به چشم میخورد که دلیل اصلی
آن عبور جادههای ارتباطی از این بخش میباشد .حضور این
جادهها مانعی بر سر راه عبور جریان بوده که برخالف مسیر اصلی،
بهدلیل وجود یک مسیر جایگزین جریان به سمت شرق منطقه
منحرف و با طی کردن مسیری طوالنیتر به منطقه حفاظت شده
هفتاد قله رسیده است .چنین انحرافی در مسیر جریان در نزدیکی
منطقه حفاظتشده هفتادقله نیز مشاهده میشود که مقاومت
باالی ناشی از منطقه شهری (شهرستان دلیجان) مجدداً مانع عبور
بخشی ازمسیر اول جریان و انحراف آن شده است .ادامه مسیر
جریان در این بخش میتواند نشاندهنده مسیر بالقوه دیگری باشد
که سبب برقراری ارتباط با منطقه حفاظتشده جاسب در شمال
منطقه بوده که در این بررسی وارد نگردید .گردنههای بطری (مشخص
شده در شکل  6و  )7در طول مسیر اول مهمترین بخشهای شبکه
ارتباطی در بخش شرقی منطقه بوده که نقش مهمی در حفظ
ارتباط میان دو منطقه ایفا مینمایند .نابودی این مناطق ارتباطی
مهم بههر دلیلی میتواند سبب کاهش یا قطع ارتباط میان پناهگاه
حیاتوحش موته و منطقه حفاظتشده هفتاد قله در این بخش
از منطقه شود .این بهویژه درمورد ناحیه ارتباطی باریکی که در
نزدیکی منطقه حفاظتشده هفتادقله قرار گرفته صادق است چرا
که به احتمال زیاد ارتباط میان این منطقه و مسیر اول از طریق
این گردنههای بطری برقرار میگردد .از اینرو ضروری است تا
این نواحی مهم جزء الویتهای حفاظتی قرار داده شوند (Dickson
و همکاران  .)2013اهمیت انجام چنین مطالعهای برای شناسایی
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کریدورهای مهاجرتی قوچ و میش در بین پناهگاه حیاتوحش
موته و منطقه حفاظتشده هفتادقله بهدلیل مهاجر بودن این گونه
و ویژگی تنوعطلبی آن است که بدون توجه به مرزهای حفاظتی به
شکل فصلی و برحسب نیازهای اقلیمی بین مناطق جابهجا میشود.
با توجه به گسترش مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی و همچنین
گسترش جادهها امکان حفاظت یکپارچه از مناطق وجود ندارد.
بنابراین ،حفاظت از کریدورهای شناسایی شده بهترین راهکار در
شرایط موجود است .کارایی مدل مدار الکتریکی در شناسایی
کریدورها تاکنون در مطالعات متعدی مورد بررسی قرار گرفته و
نتایج مطلوبی نیز بههمراه داشته است ( Poorو همکاران2013 ،؛
 Roeverو همکاران2013 ،؛  McClureو همکاران2016 ،؛ McRae
و همکاران .)2008 ،در این مطالعه برای اولینبار و با استفاده از
دو مرحله مدلسازی ،عملکرد این مدل در پیشبینی مسیرهای
ارتباطی در شرایطی که داده حضور وجود ندارد مورد بررسی قرار
گرفت .شناسایی مسیر اصلی مهاجرت قوچ و میش بین دو منطقه
حفاظتشده بدون داشتن نقاط حضور گونه در منطقه حدفاصل
مشابه آنچه مدل در گام اول پیشبینی شد ،توانایی و کارایی
باالی مدل مدار در انجام پیشبینیهای صحیح در شرایط عدم
وجود داده را نشان میدهد .این توانایی مدل مدار از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است ،بهویژه در زمانی که امکان بررسی میدانی
و حضور در منطقه وجود ندارد که میتوان از این روش برای
پیشبینی مسیرهای ارتباطی بالقوه استفاده نمود .با اینحال پیشنهاد
میشود برای رسیدن به نتایج بهتر و حصول اطمینان بیشتر ،دو
مرحله تهیه مدل مطلوبیت و شناسایی کریدورها با استفاده از
روشها و مدلهای دیگری نیز انجام و نتایج مقایسه گردد .باتوجه
به نتایج بهدست آمده در این مطالعه میتوان اینطور نتیجه گرفت
که استفاده از مدل حداکثر آنتروپی جهت پیشبینی احتمال حضور
گونهها در زمان کمبود داده درصورتیکه بهعنوان ورودی مدل مدار
استفاده شوند ،در مقایسه با زمانیکه دادهها از توزیع مناسبی
برخوردارند از کارایی و صحت نتایج مدل مدار الکتریکی نمیکاهد
و میتوان به نتایج مدل اطمینان داشت .ولی با توجه به تفاوت
قابل مالحظه در پیشبینیهای دو مدل حداکثر آنتروپی در این
مطالعه ،اگر هدف اصلی از پیشبینی پراکنش زیستگاههای یک
گونه ،حفاظت از زیستگاههای آن است تعداد و توزیع مناسب دادهها
ضروری میباشد .زیرا عدم توزیع مناسب نقاط ،ممکن است سبب
شود بخشی از زیستگاههای مهم پیشبینی نشده توسط مدل برای
حفاظت نادیده گرفته شده که به نوبه خود پیامدهای نامطلوبی برای
گونه بهویژه گونههای در معرض خطر انقراض بههمراه خواهد داشت.
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