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Abstract
Nowadays, climate change, drought and habitat fragmentation
threaten biodiversity throughout the world. Beside of natural
incidents, anthropogenic factors are the most important reasons for
disconnecting genetic flow between habitat patches. Hence
establishing suitable habitat corridors is very vital for migratory
species or wide-ranging animals. Such animals need to migrate
repeatedly to their recognized home ranges, but are often faced
with many natural physical barriers or man-made obstacles in their
habitats which resulted stress and forced dispersion of animal
groups. If a suitable habitat is not provided, wildlife groups will
inevitably become scattered and we will be faced with isolated
meta-populations and biodiversity degradation over the long-term
and this event may lead to species extinction in the future. In this
research, at first four factors including topographic position, digital
elevation model (DEM), distance to road and land cover layers
were selected to assign habitat suitability. At the next step, habitat
patches were extracted through weighting these factors and their
characteristics into the GIS environment. Then, the suitability and
ecological resistance maps were used to calculate the cost-distance
factor to extract potential habitat corridors with considering the
least distant-cost path criterion. These alternative corridors were
then corrected for accuracy by field visits and consideration of
probable land-use conflicts and desired corridors were finally
selected. In the end, the selected corridors were ranked
Considering annual allocated budget for installing and priority of
corridors.

Keywords: Habitat Corridors, Ecological Cost, Gene Flow,
Habitat Permeability, Habitat Suitability.
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چکیده
 جزیرهای شدن زیستگاههاا از جملاه، خشکسالی،امروزه تغییرات اقلیمی
 عالوه بار.عوامل بحرانی در تهدید و کاهش تنوعزیستی به شمار میآیند
 فعالیتهای با منشا انسانی از جمله مهمتاری،بالیا و پدیدههای طبیعی
عوامل جزیرهای شدن زیستگاهها و قطاع ارتباا جریاان ننای از طریا
 وجود گذرگاههای مطلوب و ایم برای وحاوش دارای.گذرگاهها هستند
مهاجرت بالفطره (ذاتی) و یا حیوانات بزرگ جثه و دارای قلمرو وسایع
 ایا گوناههاا بایاد بتوانناد در.همانند قوچ و میش بسیار حیاتی اسات
قلمروهای شناختهشده خود جابجاا شاوند اماا باا حواور مواناع متعادد
 در واورت.فیزیکی یا ساخت و سازهای انسانی بیشتر آسیب مایبینناد
عدم تامی زیستگاههای مطلوب و پراکندگی اجباری گروههای جمعیتی
 به طور مسلم انزوای گروههای جمعیتی (در اثر فعالیتهای،قوچ و میش
انسااانی) و در نتیجااه قطااع جریااان ننتیکاای و کاااهش تنااوعزیسااتی در
بلندمدت و در درجات بعدی تهدید و انقراض نسال گوناههاای شااخ
 در ای پاژوهش تعیای.بهویژه در راس هرم غذایی را شاهد خواهیم بود
مطلوبیت و انتخاب لکههای زیستگاهی با روش وزندهی و تلفیا ههاار
، مدل رقومی فاوله از راههاای دسترسای،نقشه کاربری و پوشش اراضی
GIS مدل رقومی ارتفاع از سطح دریا و موقعیتهای توپوگرافی درمحیط
 گاذرگاههاای، هزیناه- سپس با اجرای مدل کمتاری فاواله.انجام شد
 ایا.بالقوه قوچ و مایش باا کمتاری هزیناه اکولاونیکی محاسابه شاد
گااذرگاههااا در ادامااه مااورد بازدیااد میاادانی قاارارگرفتااه و از نظاار
 مسائل و واقعیات زمینی بازبینی و درنهایت،کاربریهای بهنگام،تعارضات
 درپایان مسیر گذرگاههای تدقی شده با مالحظه ضرورت و.تدقی شدند
اولویت اجرا در سه فاز بخشبندی و هک لیسات اولویاتبنادی مراحال
اجرا و شرح تمهیدات و تجهیزات الزم برای استقرار گذرگاهها درمنطقاه
.مطالعاتی ارائه شد
، جریاان ننای، هزیناه اکولاونیکی، گذرگاههای زیساتگاهی:کلماتکلیدی
. مطلوبیت زیستگاه،نفوذپذیری زیستگاه
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طراحی و مدلسازی گذرگاههای مهاجرت قوچ و میش البرزی...

 -1مقدمه
امروزه تکه تکه شدن زیساتگاههاا و کااهش تادریجی

گرایانه بوده بهطوریکه پیادهسازی کریادورهای مهااجرت در
بلندمدت در حفظ اند جمعیت باقیمانده قوچ و میش ایا

حفاظتشده شاید به تراندی غیر ملموس برای برناماهریازان

منطقه کارآمد و تاثیرگذار باشد .از ای رو تشاخی

کیفیات

وتصمیمگیران دولتی تبدیل شده کاه بناوعی حقاوو اولیاه

ساختاری و عملکردی لکههای زیساتگاهی مبادا و مقصاد و
راهرو تعیی کننده بوده و طراحی دقی و وحیح گاذرگاههاا
در گرو مشخ کردن پهنههای مطلوب زیساتگاهی ،لحاا
ویژگیهای رفتاری و ذاتی گونهها و شرایط کاربری اراضای و
تهدیدات بالقوه است .در غیار ایا واورت عاالوه بار وارف
هزینههای گزاف اقتصادی پیادهسازی گاذرگاههاا و افازایش
توان حفاظتی ،نتایج عملی و کارایی بلندمدت گاذرگاههاا در

ارتبااا میااان زیسااتگاههااای مناازوی شااده در مناااط

زیستی و حیاتی جانوران را نادیده میگیرند .درحالیکاه باه
عقیده اکثر بومشناسان ای موضوع بزرگتاری تهدیاد بارای
دوام وبقاء گونه و حیات وحش میباشاد] :[2,1زیساتمندانی
که بهعناوان باناک نن در طاول زماان پاساخگوی معماهاا،
مسائل حیاتی ،بیماریها باوده و ساالمت انساان وجامعاه را
تومی مینمایند .جانوران بزرگ جثه در حال حاضر عاالوه

برقراری ارتبا ننی وافزایش تنوعزیستی و بقای نسل گونهها

بر مواجهه با پیامدهای تغییر اقلیم با تخریابهاا وفشاارهای

نا امید کننده خواهد بود.

انسانی ازجمله توسعه راههاا ،اساتقرار ساکونتگاههاا ،مراکاز
ونعتی وخطو انتقال انرنی روبه رو بوده کاه تماماا بطاور
تجمعاای اثراتاای را باارروی اجتماعااات جااانوری برجااای

 -2مواد و روشها
 -1-2مشخصات محدوده مطالعاتی

میگذارند .راه حل زیساتشناساان در جهات ساازگاری باا

منطقه حفاظتشده ورجی دارای سیمای کوهساتانی
بوده و حداکثر ارتفاع آن در داخل منطقه  9819متر ،حداقل
آن 1198متر و ارتفاع متوساط آن  2114متار بارآورد شاده
اساات .ای ا منطقااه یکاای از حساااستااری زیسااتگاههااای
زمستانگذران و میانبند قوچ و میش در ناحیه البرز مرکزی
است که به علت برخورداری از قابلیات زیساتگاهی ممتااز از
دیرباز مورد توجه وحاوش باوده اسات .متاسافانه بخشای از
زیستگاههای حساس ای ناحیه که در جوار مناط مسکونی
و رودخانه جاجرود قرارگرفته ،طای دو دهاه اخیار باه علات
مجاورت با کالن شهر تهران ارزش تجاری پیدا کردهاناد و باا
ترفندهای مختلف در معرض تغییر شدید کااربری و معوال
ویالسازی قرار گرفتهاند.
با توجه به سواب علمی ای پژوهش ،نظر متخصصاان
و مرور منابع تجربی حال و گذشاته دربااره مبادا و مقصاد
مهاجرت ،گذرگاههای بالفعال مهااجرت قاوچ و مایش البارز
مرکزی محدوده مطالعاتی بی طول جغرافیایی شرقی " 55
' 51 22تا " 51 52' 57و عارض جغرافیاایی شامالی "21
' 91 08تااا"  95 97' 44انتخاااب شااد .در ایاا محاادوده
منتخب ،منطقه ورجی در مرکاز مساتطیل قارار دارد .مارز
شمالی محدوده باا حاد مارزی اساتان تهاران و مازنادران و
شروع منطقه ام منطقه حفاظتشده البرز مرکازی انطبااو
داشته ،مرز شرقی تماما پار ملی الر را در بر میگیرد ،مرز
جنوبی تا میانه مجموعه حفاظتی جاجرود و مرز غربی تا حد
مرز غربی شهرستان شمیرانات امتداد یافته است (شکل .)1

هنی شرایط متغیر و محدود کنندهای وادار نمودن جانوران
شاخ

به مهااجرت باه زیساتگاههاای مطلاوب و ایما تار

میباشد.
هرهند محققان تاکنون نتوانستهاند دقیقا واکنشهاا و
رفتار انفعالی حیات وحش را در برابر پیامادهای تغییاراقلیم
شناسااایی کننااد ولاای ایا موضااوع از طریا تغییاار مکاارر
قلماروهااای زیسااتگاهی گونااه نمایاان شااده و ایا موضااوع
نشاندهنده نیاز حیاتی جانوران به مهاجرت به زیستگاههاای
مطلوب و سازگار با تغییرات اقلیمی است].[9
در پژوهشهای قبلی ،از مدلهای وابسته باه حواور و
عدم حوور وحوش برای تعیی گذرگاههای خطی مهااجرت
استفاده شده است] ،[7,1,5,4اماا در روش فعلای ،طراحای
گذرگاه بهوورت گذرگاههای پهنهای بوده که کاار مشاتر
 Beier&Majkaدر دانشگاه آریزونای شمالی اسات] .[8ایا
الگو منطب بر مدل گذرگاههای حیات وحاش آریزوناا باوده
که قبال طی همکاری مشتر دانشاگاه آریزوناای شامالی و
دپارتمان حمل و نقل و سرویس حیات وحش و آبزیان ایالت
آریزونااا انجااام شاده اساات .[9]1همچناای از ایا ماادل در
طراحی گذرگاههای حیات وحاش ایالات کلارادو آمریکاا در
سال  2001برای تعیی گذرگاه  7گوناه پساتاندار از جملاه
9
قوچ و میش کانادایی 2استفاده شد.
هدف از پژوهش ،تعیی گذرگاههای واقعای مهااجرت
قوچ و میش البرزی در منطقه ورجی بهشکلی دقی و واقاع
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شکل  -1موقعیت سیاسی اداری و جغرافیایی منطقه

هندساای و میااانگی حسااابی بااوده کااه درای ا پااژوهش از
میانگی هندسی وزنی 4بهخاطر دقت باالی آن استفاده شد.
برای تدقی نقشه مطلوبیت زیستگاهی ،درواورتیکاه
دادههااای ثباات شااده بلندماادت حوااور گونااه در هریااک از
فاکتورهای زیستگاهی برای یاک دوره معای وجاود داشاته
باشد آنگاه جهت تعیی امتیااز دقیا حواورگونه از تلفیا
روشهای تجربی و تکنیاکهاای آمااری ازقبیال مادلهاای

 -2-2روش پژوهش
روش مورداسااتفاده بااه کاااربران اجااازه ماایدهااد کااه
کیفیت زیستگاه را بارای هنادی گوناه شااخ در داخال
مناط حفاظتشده ارزشیابی کنند تا در ادامه برای تحلیل
شرایط زیستگاهی ومدلسازی گذرگاهها بهکار گرفته شاوند.
در ای روش مطلوبیت و تناساب زیساتگاهی باا وزندهای و
تلفی نقشههای کاربری و پوشش اراضی ،مدل رقومی فاوله
از راههای دسترسای ،مادل رقاومی ارتفااع از ساطح دریاا و
موقعیتهای توپوگرافی و رویهمگذاری الیهها درمحیط GIS
محاسبه میشود.
بدی ترتیب هر فاکتور شاخ تعیی کننده زیساتگاه
ب اههمااراه طبقااات مشخصااههااای خااود برحسااب اهمیاات،
ارزشهایی از وافر تاا  100را بار اسااس نظار کارشناساان
زیستگاه و متخصصان زیستشناس بهدسات آورده و ساپس
هر مشخصه وزنگذاری شده در ضریب کلی اهمیات فااکتور
زیستگاهی ضرب میشود .در نهایت مجماوع امتیااز حاوال
برای هار پیکسال بارای محاسابه مطلوبیات کال زیساتگاه
استفاده میشود .از روشهای معمول برای محاسبه مجماوع
ارزشهای وزندار فاکتورها و مشخصههاای آنهاا ،میاانگی

عمومی خطی و 5مدلهای عمومی ریاضی 1مایتاوان بهاره
گرفت .بهعبارتی میتوان احتمال و فراوانای حواور گوناه در
موقعیتهای مختلف توپوگرافیگ ،کاربری و پوشش اراضی و
فراوانی حوور گونه در طبقات مختلف ارتفاعی را پیشبینای
و سااپس در ادامااه فراینااد ،درتاادقی نقشااههااای تولیاادی
مطلوبیت نیز استفاده کرد.
در پژوهش فعلی بهدلیل عدم وجاود دادههاای زماانی
ثبت شده (بلندمدت) حوور فیزیکی گوناه قاوچ و مایش در
منطقه ،از نظر همکاران زیستشناس و سواب تجربی موجود
برای تعیی احتمال حوور گونه و تشخی وزن فاکتورهاا و
مشخصههای مربو به آنها استفاده شد.
مرحله بعدی مدل محاسابه نقشاه اواطکا (هزیناه
اکولونیکی) و تعیی شاخ فاوله-هزیناه 7مبناای ترسایم
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میدهند که قابل دستهبندی بوده وهرهه تعداد آنها بیشاتر
شود تعداد باندهای گذرگاهی بیشتر خواهد بود.
گذرگاههای تولیدی در ادامه مورد بازدید میدانی قارار
گرفتااه و از نظرتعارضااات،کاربریهااای بهنگااام ،مسااائل و
واقعیات زمینی بازبینی و درنهایات تادقی شادند .درپایاان
مسیر گذرگاههای تدقی شاده باا درنظارگارفت ضارورت و
اولویاات اجاارا در سااه فاااز بخااشبناادی و هااک لیساات
اولویتبندی مراحل اجرا و شرح تمهیادات و تجهیازات الزم
برای استقرار گذرگاهها درمنطقه مطالعاتی ارائه شد.
اشکال ( )2تا ( )5نقشههای کاربری و پوشش اراضای،
مدل رقومی فاوله از راههای دسترسی ،مدل رقومی ارتفاع از
سطح دریا و موقعیتهای توپوگرافی در محدوده مطالعاتی را
نشان میدهند.

گذرگاهها است .شاخ هزینه -فاوله یک مشخصه اکتسابی
پیکسل بوده کاه در واقاع معکاوس نفوذپاذیری ومطلوبیات
زیستگاهی است.
ای شاخ که برخی اوقات فاواله ماوثر 8یاا فاواله
هزینه وزندهیشده 9نامیده میشود کمتری مقادار ممکا
مقاومت تجمعی گذر از نقطه مبادا باهسامت نقطاه مقصاد
مهاجرت است .بهعبارت دیگر ،وجه تفاوت هزینه -فاواله باا
فاکتور هزینه در محاسبه ارزش مقدار هزیناهای مجموعاهای
از پیکسلها (ارزش تجمعی) در امتداد طول نقشه است.
نقشه استخراجی فاواله -هزیناه ،شامایی از نوارهاای
باریک وپیوستهای از پیکسلهای نفوذپذیر را نشان داده کاه
پایهای برای طراحی نقشاه گاذرگاههاا محساوب مایشاود.
همانطور که فاوله-هزینه در داخل نقشاه تغییار مایکناد
پیکسلهای با کمتری مقدار هزینه تشکیل نوارهای بااریکی

شکل -3مدل رقومی ارتفاع ) (DEMدر محدوده مطالعاتی

شکل  - 2موقعیت های توپوگرافی در محدوده مطالعاتی
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شکل  -5کاربری و پوشش اراضی در محدوده مطالعاتی

شکل -4مدل رقومی پهنه بندی فواول از راههای دسترسی

وزنگااذاری شااده بااه همااراه ضااریب کلاای اهمیاات فاااکتور
زیستگاهی در نظرگرفته میشود.
دستهبندی امتیازات حاول از ارزشدهی به فاکتورهاا
و مشخصههای آنها بهشرح زیر است:
 .1امتیاز  :80-100بهتری شارایط زیساتگاهی ،بااالتری
نرن زاد و ولد و موفقیت در تولید مثل
 .2امتیاز  :10-80نرن قابل قبول زاد و ولد و تولید مثل
 .9امتیاز  :90-10ساازگاری باا طبیعات دسات خاورده و
احتمال تولید مثل
 .4امتیاز  :20-90استفاده گذرا یا تصادفی جهت تغذیه یاا
گدار
 .5امتیاز :1-20اراضی کاه معماوال ماورد اساتفاده قاوچ و
میش قرار نمیگیرند.
 .1امتیاز وفر :منااط انساان سااخت و مراکاز شاهری و
روستایی غیر زیستگاهی

 -3نتایج و بحث
 -1-3محاسبه مطلوبیت زیستگاهی
راهبرد اساسی درای پژوهش ای است که مطلوبیت با
ناارن نفوذپااذیری زیسااتگاه10متاارادف و همساانگ اساات.
درحالیکه هردو وانه درتواد با عبارت هزینه سفر اکولونیکی
هستند .زیستگاههای نامطلوب به پهنههای باا مقاومات بااال
گفته میشود که از نفوذپذیری کمی برخوردار هستند.
بااا وزندهاای فاکتورهااای تعیاای کننااده زیسااتگاه و
محاسبه ارزش نهایی مطلوبیات در واقاع رابطاه بای رفتاار
گونههای شاخ در گذر از لکههای زیستگاهی و یا امتناء از
لکههای غیر زیستگاهی در طول زمان مشخ میشود.
بدی وورت کاه هار فااکتور شااخ تعیای کنناده
زیستگاه بههمراه طبقات مشخصههای خود برحسب اهمیت،
بر اساس نظر کارشناسان زیستگاه ومتخصصان زیستشناس
ارزشهایی از وفر تا  100را بهدسات آورده و هار مشخصاه
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هم به مدل اضافه کرد .در آن واورت باا افازایش الیاههاای
ورودی ،مسلما جمعبندی وتصمیمگیاری دربااره پهناههاای
مطلوب پیچیدهتر خواهد بود .دربخش دوم پژوهش ،با تعیی
لکههای زیستگاهی محاسبهشده و مبادا و مقصاد مهااجرت،
طراحی گذرگاههای زیساتگاهی باا در نظار گارفت تواماان
هزینه اکولونیکی (الیاه اواطکا ) سافر و کمتاری فاواله
ممک بی دو لکه زیساتگاهی انجاام شاد .در ایا پاژوهش
هزینه اکولونیکی معادل عکس مطلوبیت زیساتگاهی لحاا
شد و از محاسبات ورفا اقتصادی وغیار مکااندار خاودداری
گردید.

باادی ترتیااب ههااار فاااکتور شاااخ تعیاای کننااده
زیستگاه شامل موقعیتهاای توپاوگرافی ،پوشاش وکااربری
اراضی ،مدل رقومی ارتفاع و مدل رقاومی فاواله از راههاای
دسترسی با سهم وزنی مشخ در تعیی مطلوبیت زیستگاه
استفاده شدند .در اداماه هار مشخصاه از فاکتورهاای فاوو،
وزنگذاری شده و در ضریب کلی اهمیت فاکتور زیساتگاهی
ضرب شد و در تلفی الیهها ،برایند امتیازات حاول برای هر
پیکسل نقشه بار اسااس محاسابه میاانگی هندسای وزنای
ارزشها ،برای استخراج نقشه نهایی مطلوبیت کال زیساتگاه
مورد استفاده قرار گرفت.
شکل ( )1طیف کلی ارزش مطلوبیت محاسبه شده در
منطقه ورجی را نشان میدهد .برای نمایش بهتر مطلوبیات
و پهنهبندی درجه تناساب آن ،طبقاهبنادی ارزشهاا طبا
دستهبندی فوو بهوورت شکل ( )7ارائه شده است.
روش مااورد اسااتفاده بااه منظااور ارزشاایابی وااحت و
کارآمدی نقشه پیشنهاد میدهد ازتحلیل آماری نقا شااهد
وآمار ثبتی بلندمدت حوور قوچ و مایش درمنطقاه ورجای
استفاده شود .همچنی برای کاهش خطای احتمالی ناشی از
عملکااارد تواباااع GISو یاااا تحلیااال ناموجاااه متخصصااان
درارزشدهی و محاسبه امتیازات از تابع Cross-tabulation
برای بررسی میزان انطباو نقشه مطلوبیت با الیههای ورودی
و مشخصههای توزی شده مایتاوان اساتفاده کارد .درایا
پژوهش آمار ثبتی حوور بلندمادت گوناه در منطقاه وجاود
نداشت اما از تابع فوو الاذکر بارای بررسای دقات و واحت
محاسبات استفاده شد و نتایج قابل قبولی بهدست آمد.
تجربه نشان داده روش سنتی رویهمگذاری هند عامله
و بدون وزن الیههای شااخ نظیار شایب ،جهات ،ارتفااع،
پوشش گیاهی ،خا وغیره برای تعیی اکوسیستمهای خرد
نماایتوانااد راهباارد مناساابی باارای تعیاای نقشااه دقیاا
زیستگاههای کالن حیات وحش باشد .در روش مزباور اغلاب
کاربران با مجموعهای از یگانهاایریاز ،ناامنظم و ناپیوساته
روبرو میشوند که در تحلیل ارتباطات زیستی ،جمعبنادی و
اولویتبندی (وزندهی) یگانها با مشکل مواجه میشاوند .از
ای رو تعیی پهنههای وسیع مطلاوب باهعناوان اکوسیساتم
کالن منطب بار رویکارد اکولاونی منظار بسایار منطقای و
کاربردیترخواهد بود .در ای پژوهش ضم اساتفاده از ایا
رویکرد ،تعیی مطلوبیت و تناسب زیستگاهی باا وزندهای و
تلفی ههار نقشه اولی و کاربردی وورت گرفت .با ای حال
دروورت وجود آمار و اطالعات معتبر از منطقه و بهرهگیاری
از نظرات تخصصی بوم شناسان میتوان الیههاای دیگاری را

 -2-3مدلسازی گذرگاههای مهاجرت قوچ و میش
درای مرحله برای اینکه از نقشه مطلوبیت زیستگاهی
به نقشه مسایرهای گاذرگاهی برسایم بایاد ساه گاام ذیال
درمحیط  GISبرداشته شود:
گااام اول :محاساابه نقشااه اكااطکان هزینااه
اکولوژیکی) از روی نقشه مطلوبیت زیستگاهی
مطلوبیت بهعنوان وانه مترادف با نفوذپذیری زیساتگاه
معرفی میشود که بار اسااس ایا اوال کلیادی مایتاوان
اوطکا یاا هزیناه -سافر را باهعناوان عکاس مطلوبیات و
نفوذپااذیری در نظاار گرفاات .درحقیقاات اوااطکا  ،هزینااه
اکولونیکی حرکت گونه از یک پیکسال باه پیکسال دیگار را
نشان میدهد .درجایی که اوطکا باال باشد احتمال ریسک
حذف گونه باال رفته و به موازات آن هزینه مصرف انارنی در
سفر نیز افازایش ماییاباد .اواطکا بااال نشاان از کااهش
دستیابی به غذا ،آب و پناه برای جاانور اسات و باه همای
وورت احتمال جفتیابی و زاد و ولد را نیز کم میکند .البته
در فاکتور اوطکا  ،رابطه باا سارعت گاذر از یاک پیکسال
مطرح نیست زیرا جانور میتواند از سرعت سیر خود استفاده
کرده و از پیکسلهای با اوطکا باال بهسرعت عبور کناد و
خود را به زیستگاه بهتر برساند.
گام دوم :انتخاب مناطق مبدا و مقصد مهااجرت
برای مدل گذرگاهی
محدوده شروع و پایان حرکت در گذرگاههاا قطعاا روی
مسیرهای طراحای تااثیر مایگذارناد .در مادل کناونی ،ایا
محدودهها میتواند با نقطه ،خط و پلیگون و یا یک پیکسال از
نقشه معرفای شاوند .بطاور معماول محادوده شاروع و پایاان
مهاجرت بخشی از مارز منطقاه حفاظاتشاده درنظار گرفتاه
میشود .ههار منطقاه ورجای  ،جااجرود شامالی ،الر و البارز
مرکاازی هاام ماارز هسااتند ،از ایاا رو در مطالعااات فعلاای،
محدودههای مورد نظر براساس الگو و سابقه تاریخی مهااجرت
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مرکزی ،محدوده زیستگاه پرتراکم قوچ و میش پار
و مجموعه حفاظتی جاجرود شمالی انتخاب شدند.

قوچ و میش البرز مرکزی انتخاب شد .بدی وورت که مباادی
ومقاوااد مهاااجرت زمسااتانه و تابسااتانه قااوچ و ماایش باارای
مسیرگذرگاهی لحا شدند .منطقه ام ورجی بهعنوان مبادا
مهاااجرت و سااه مقصااد مهاااجرت شااامل منطقااه اما الباارز

شااکل -6طیااف امتیااازات محاساابه شااده مطلوبیاات

ملای الر

شکل  -7پهنه بندی طیاف مطلوبیات زیساتگاهی قاوچ
ومیش در محدوده مطالعاتی

زیستگاهی قوچ ومیش در محدوده مطالعاتی

طراحی مدل گذرگاهی انتخاب پهنای مناسب و کاافی بارای
تسهیل حرکت و تامی نیازهاای زیساتی گوناههاای هادف
است .در واقع پهنای باند گاذرگاهی بایاد طاوری باشاد کاه
ضم تسهیل حرکت گونه هدف ،کمتری هزینه ریالی جهت
استقرار ،حفظ ونگهداری گذرگاه ورف شود.
در اشکال ( )8تا ( )10مسیرگذرگاههای بالقوه مدلسازی
شده در محیط  GISاز منطقه ام ورجی به سمت سه مقصد
البرز مرکزی ،الر و جاجرود شمالی مشخ شدهاند.

گام سوم :محاسبه شاخص فاكله -هزینه از روی
نقشه اكطکان و تولید مسیرهای گذرگاهی
مطلوبتری مقدار فاوله -هزینه هر پیکسل از نقشاه،
کمتری مقدار مقاومت تجمعی 11از یک نقطه مبدا بهسامت
مقصد نهایی گذرگاه است .نقشه حاول از شااخ فاواله-
هزینااه در محاایط  ،GISنوارهااای باااریکی از پیکساالهااای
نفوذپذیر را نمایاان سااخته کاه باهعناوان نقشاه مقادماتی
گذرگاههای بالقوه معرفی مایشاود .مشاکلتاری بخاش در
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بایستی اطالع رسانی و هماهنگی با مقامات و مدیران محلای
و استانی وورت پاذیرد .هاه بساا ممکا اسات طارحهاا و
برنامههایی برای توسعه شهری وروستایی منطقه پایشبینای
شده باشد که در تقابل با اهداف و مسیرهای گذرگاهی قارار
بگیرند .در ای وورت تصمیمگیران اساتان بایاد باا نگارش
فرابخشی و مصلحت اندیشی ،نسبت به بازنگری در طرحهای
توسعه و یاا مادل گاذرگاهی اقادام کنناد .باه هرحاال اگار
شروطی برای اجرایی شدن مسیرهای تعیای شاده از ساوی
مساالوالن مطاارح شااود نبایااد مغااایر بااا اهااداف عملکااردی
گذرگاهها بوده و یاکارایی آنها را کمرنگ نماید.
بااارای پیاااادهساااازی مسااایرهای گاااذرگاهی بایاااد
تدابیرحفاظتی و تجهیزات الزم برای اجرا و نگهداری گذرگاهها
پیشبینی شود .برای ای منظور خرید و تملک اراضای زراعای
وباغی داخل گذرگاه ،احداث برج دیدهبانی ،تکمیل و راهاندازی
پاسگاههای موجود ،فنسکشی ،نصب روگذر و زیرگاذر ،نصاب
تابلوهای اطالع رسان وعالئم الکترونیکی راهنما و بازدارناده در
حاشیه گذرگاهها و محل تقاطع با مراکاز روساتایی و راههاای
دسترسی ضروری خواهد بود.
بااا عنایاات بااه مقیاااس و حجاام اقاادامات ماادیریتی و
محدودیتهای تخصای بودجاه الزم بارای اجرایای شادن
طرح ،اجرای گذرگاههای پیشبینی شده با مالحظه ضارورت
و اولویاات اجاارا در سااه فاااز بخااشبناادی و هااک لیساات
اولویتبندی مراحل اجارا و شارح اقادامات و تجهیازات الزم
برای استقرار گذرگاهها درمنطقه مطالعاتی به کارفرمای طرح
نیز ارائه شد.

 -3-3راستی آزمایی وتدقیق گذرگاههای پیشنهادی
گذرگاههای تولید شاده مسایرهای باالقوهای هساتندکه
براساس کمتری هزینه اکولونیکی گدار قاوچ و مایش ترسایم
شدهاند همانطور که قبال عنوان گردید .دادههای حواور وتاردد
قوچ و میش در ای منطقه بهوورت مختصات ثبت شده وجاود
ندارد با ای حال در ادامه فرایند پاژوهش هار یاک از مسایرها
مورد بازدید میادانی و از نظرتعارضاات ،کااربریهاای بهنگاام،
مسائل و واقعیات زمینای ماورد راساتیآزماایی و تادقی قارار
گرفتند .در مرحله تدقی نقشهها ،تاالش شاد کاه مسایرهای
گذرگاهی در نزدیکی مراکز روستایی و کشاورزی طوری اوالح
شوندکه کمتری اراضی روستایی یا کشاورزی در داخال آنهاا
قرارگیرد .به هرحال مسائل اجتماعی و محادودیت ماالی بارای
تحق برنامههای حفاظت و احیاء زیستگاههای طبیعی اداره کل
محیطزیسات اساتان کاامال لحاا شاده تاا مادل گاذرگاهی
پیشنهادی امکان اجرا داشته باشد.
شکل ( )11نقشه نهایی و تادقی شاده گاذرگاههاای
زیستگاهی محدوده مطالعاتی را نشان میدهد.
 -4-3ارائه تمهیدات و راهکارهاای مادیریتی نحاوه
استقرار و نگهداری گذرگاهها
اسااتقرار و اجرایاای شاادن ماادل گااذرگاهی در واقااع
مداخله خردمندانه در جهت فراهم کردن زمینه حوور گوناه
هدف درگذرگاههای طراحی شاده و تاردد ایما باه سامت
مقصد نهایی زیستگاههای هدف باوده ،باهطاوریکاه درایا
مسیر کلیه نیازهای روزانه و فصلی گونه از جمله آب ،غاذا و
پناه تامی شود .برای اجرای مسیر گاذرگاههاا در وهلاه اول

شکل -8مسیرگذرگاههای بالقوه منطقه ام ورجی تا منطقه ام البرز مرکزی
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شکل -9مسیرگذرگاههای بالقوه منطقه ام ورجی تا منطقه جاجرود شمالی

شکل -11مسیرگذرگاههای بالقوه منطقه ام ورجی تا زیستگاه پرتراکم قوچ ومیش در پار
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شکل -11مسیرگذرگاههای نهایی تدقی شده به همراه کاربری فعلی

درحاشیه و انشعابات فرعی رودخانه جاجرود و رشد واعودی
ارزش کاالئی زمی  ،ای منطقه باه سارعت در مسایر تغییار
کاربری طبیعی قارار گرفتاه و عرواه بارای اداماه زیسات و
حوش بهویاژه قاوچ و مایش کاه جزءگوناههاای پایبناد باه
قلمروهای شناخته شده خود هست هر روز تنگتر میشاود.
تبدیل اراضی زیستگاهی و رشد بیرویه ویال و باغات محصور
در حاشاایه شااهر لواسااان و روسااتاهای منطقااه ورجاای ،
آلودگیهای ناشی از فعالیتهای گردشاگری و باهدنباال آن
جاده سازی مفر و فنس کشی اراضی طبیعی جهت تملاک
تاادریجی ،از جملااه تهدیاادات و معوااالت جاادی باارای

 -4نتیجهگیری
منطقه حفاظت شاده ورجای باهخااطر همجاواری و
ارتبا باا زیساتگاههاای غنای حاوزه جااجرود ،الر و البارز
مرکزی ،بهعنوان داالن گذرگاهی و زمستانگذرانی برخای از
گونااههااای شاااخ خصووااا قااوچ و ماایش و کاال و بااز و
گوشتخواران وابسته به آنها بهشمار میآید و قبال از اینکاه
منطقه به یک زیستگاه کامال جزیرهای تبدیل شاود بایساتی
اقدام عاجل و اساسی وورت گیرد .در حال حاضر با اساتقرار
لجااام گساایخته جوامااع انسااانی و واحاادهای گردشااگری
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محس محفوظی و حمید گشتاسب

حداقل پهنای متناسب ،الگوی رفتاری گوناه ،الگاوی توزیاع
مراکز توسعه انسانی  ،محدودیتهاای ماالی امکاان سانجی
حفاظت ،تاامی نیارو و تجهیازات ماورد نیااز امکاان پاذیر
میشود.

زیستگاهها وگذرگاههای گدار قوچ و میش بشمار میآیناد .از
ای رو هرهه ساریعتر بایساتی نسابت باه اساتقرار ،حفاظ و
نگهداری گذرگاههای حیات وحش در ای منطقه اقدام کرد.
در ای پاژوهش ضام اساتفاده از رویکارد اکولاونی
منظر12تعیی مطلوبیت و تناسب زیساتگاهی باا وزندهای و
تلفی ههار نقشه کااربری و پوشاش اراضای ،مادل رقاومی
فاوله از راههای دسترسی ،مدل رقومی ارتفاع از سطح دریاا
و موقعیتهای توپوگرافی انجام شد .هرهند دروورت وجاود
دادههای دیگر ،میتوان الیههای دیگری هم به مادل اضاافه
کرد اماا باا افازایش الیاههاای ورودی ،مسالما جماعبنادی
وتصمیمگیری در خصاو پهناههاای مطلاوب پیچیادهتار
خواهد بود.
به کمک سیستمهای مدلسازی اکولونیکی ،توابعGIS
و نرمافزارهای تحلیل آماری ،محققان میتوانند بهطور دقیا
مسیرهای گذرگاهی را با رویکرد کمتری هزینه اکولونیکی و
کوتاهتری فاوله تا مقصد گذرگاه مکانیابی کنند.
اغلب محققان مدلسازی گذرگاههاای زیساتگاهی بار
ای باورهستند که انتخاب مسیرخطی مستقیم و بدون پهناا
برای حرکت جانوران ،بیانگر محدوده واقعی گدار آنها نبوده
و ای مسیرها بهخاطر عدم تبعیت از حرکت ارگانیک وحوش
از دقت زیادی برخوردار نیستند .دلیل ای ادعا ،نظریه هرای

تشکر و قدردانی
باادی وساایله از همکاااران گااروه پژوهشاای دانشااگاه
محیطزیست کرج که همکااری پیوساتهای در باه سارانجام
رسیدن ای تحقی داشته اند سپاسگزاری میکنم .همچنی ،
از مدیریت اداره کل حفاظت محیطزیست استان تهاران کاه
منابع مالی ای تحقی را تامی کرده و کارشناسان اداره کل
جناااب آقایااان مشااهدی احماادی و کرماای کااه همکاااری و
همفکری ومیمانهای داشتهاند تشکر و قدردانی میکنم.
پینوشتها
1

)The Arizona Missing Linkages Project, (2001-2007
Ovis Canadensis
)3 The Southern Rockies Ecosystem Project (2006
4 Weighted Geometric Mean
5 Generalized Linear Models
6 Generalized Additive Models
7 Cost-Distance Factor
8 Effective Distance
9 Cost-Weighted Distance
10 Habitat Permeability
11 Cumulative Resistance
12 Landscape Ecology
13 Central Place Foraging
2

دایره وار19گونهها است که بیاان مایدارد جاانوران باا رفتاار
ذاتی خا خود باه تشاکیل گاروههاا و سااختار اجتمااعی
پرداخته و اغلب به وورت پراکنده و شاعاعی باه جساتجوی

منابع

غذا و پناه میپردازناد] .[10از ایا رو طراحای گاذرگاههاای

[1] Fahrig L. Effect of habitat fragmentation on the
extinction threshold: asynthesis. Ecological
Applications; 2002; 12 (2): 346-353

نواری در پهنههای مطلوب زیساتگاهی بارای گادار وحاوش
پیشنهاد شده که از مقبولیت وتوجیه علمی بیشتری دربای
بوم شناسان نسبت به مدلهای خطی برخوردار است.
یک گذرگاه کارآمد باید شکل ،ابعاد و موقعیت مکانی
راهبردی داشته باشد تا بتواند ضم هدایت گروههای هادف
از نفااوذ و تاثیرگااذاری فعالیااتهااای مخاارب بااه گااذرگاه
جلوگیری کند .در طراحی گاذرگاههاا یاکساری الزاماات و
شرایط زیستگاهی باید رعایت شوند .بهعبارتی شاکل و ابعااد
لکههای زیستگاهی ،هیادمان اشاکال زمای  ،ناوع و تاراکم
کاربری اراضی در ای مقوله اهمیت دارند.
ماادل گااذرگاهی فعلاای ای ا قابلیاات را داراساات کااه
براساس نحوه توزیع لکههای مطلوب زیستگاهی بطور باالقوه
هندی نوار گذرگاهی با پهناهای مختلف و به نسابت ساهم
معی از وسعت کلی منطقه را عرضه کند ولی انتخاب ناوع و
تعدادگذرگاههای بهینه(نهایی) با توجه باه مالحظاه تواماان

[2] Fahrig L,Goodwin B J. Connectivity is a vital
element of landscape structure. Oikos;1993; 68
(5):571‐573
Frankham R, Sanjayan M. Genetics and
landscape connectivity. Connectivity
conservation. Cambridge, U.K: Cambridge Univ.
Press; 2006; 72–96.

][3

[4] FaraidehPardazeMohit Consulting Engineers.
Possibility of wild Sheep and Iranian Gazelle
Restoration in Haftadgholeh and Muteh
protected Areas. MarkaziProvince office of
Environmental Protection; 2012; P. 150.[In
]Persian
[5] Goljani R, Kaboli M, Karami M, Naimi B,
Alizadeh A. Fall Habitat Suitability Modeling of
Central Alborz Wild Sheep in Jajrud Protected
Complex. Iran.Journal of natural
]Resources;2010;63(2):1–14.[In Persian

فصلنامه علوم محیطی ،دوره سیزدهم ،شماره  ،2تابستان 1394

131

...طراحی و مدلسازی گذرگاههای مهاجرت قوچ و میش البرزی
[6] Mahini A. Wildlife Habitat Evaluation in Touran
Biosphere Reserve. MSc Thesis. University of
Tehran;1994;p.110[In Persian]
[7] Goljani R,Kaboli M, Karami M, Ghodsizadeh Z,
Nourani E. Male Alborze Red Sheep Migration
Corridors Selection from Summer to Fall
Habitats in Jajrud protected Area Complex.
Russian Journal of Ecology;2012; 63)1(
[8] Beier P, Majka D R, Spencer W D. Forks in the
road: choices in procedures for designing
wildland linkages. Conservation
Biology;2008;22(1): 836-851.
[9] The Arizona Missing Linkages Project. Wild
lands Project and Northern Arizona University.
Arizona Game and Fish Department.Arizona
Department of Transportation.US Fish and
Wildlife Service.US Forest Service.Federal
HighwayAdministration.Bureau of Land
Management.Sky Island Alliance Wildlands
Project.Northern Arizona University
Press;2007;p. 250
[10] Lindenmayer DB,Nix H A. Ecological Principles
for Design of Wildlife Corridors. Conservation
Biology; 1993;7 (3):627-631.

1394  تابستان،2  شماره، دوره سیزدهم،فصلنامه علوم محیطی

132

