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چکیده
علیرغم اولویت حفاظتی زیستبومهای بیابانی به عنوان یک مأمن مناسب برای بسیاری از گونههای در خطر تهدید ،راهبردهای حفاظت موثر از
این گونهها به دلیل کمبود اطالعات پراکنش و ارتباطات زیستگاهی با موفقیت چندانی همراه نبودهاست .تحقیق حاضر با هدف  )1بررسی مهمترین
متغیرهای بومجغرافیایی موثر بر پراکنش روباه شنی ( ،)Vulpes rueppelliiشاهروباه ( )Vulpes canaو روباه معمولی ( )2 )Vulpes vulpesشناسایی
مهمترین لکههای زیستگاهی هستهای و کریدورهای مهاجرتی و  )3ارزیابی اهمیت هر یک از لکههاای زیساتگاهی در برااراری ارتباطاات سایمای
سرزمین طراحی شد .در گام اول ،نقشه اجماعی پراکنش هر گونه با استفاده از تلفیق سه الگوریتم مدلسازی پراکنش و  12متغیار باومجغرافیاایی
تهیه شد .نتایج نشان داد که پراکنش گونههای روباهسان تحت تاثیر میانگین بارندگی سااننه ،تاراکم اراضای بوتاهزار ،تاراکم منااطق مساکونی ،و
شاخص زبری سطح زمین است .در گام بعد ،سطوح مقاومت سیمای سرزمین با اجرای تابع نمایی منفی روی نقشاه اجمااعی پاراکنش ایجااد و باا
استفاده از رویکرد کرنل مقاومت لکههای زیستگاهی هستهای و کریدورهای زیستی مهم بین لکهها پیشبینی شد .بسیاری از لکههاای زیساتگاهی
هستهای در محدوده مناطق تحت حفاظت ارار گرفتند که این موضوع نشاندهنده مقاومت سیمای سارزمین در خاارا از منااطق تحات حفاظات
است .در آخر ،اهمیت لکههای زیستگاهی شناسایی شده با استفاده از شبکه گراف ارزیابی شد .نتایج ارتباط مثبات باین وساعت لکاه زیساتگاهی،
میانگین تراکم نسبی افراد مهاجر و میانگین احتمال واوع در هر لکه را با شاخص احتمال نشان داد .استفاده از شااخصهاای کیفیات زیساتگاه در
مقایسه با کمیت زیستگاه کارآیی بیشتری را در بررسی اهمیت لکههای زیستگاهی در براراری ارتباط سیمای سرزمین نشان داد .نتایج بدست آمده
نشان میدهد که حفاظت موثر از گوشتخواران نیازمند مدیریت یکپارچه در سطح سیمای سارزمین باا هادف براارای ارتباطاات عملکاردی باین
لکههای زیستگاهی باایمانده است.
واژگان کلیدی :ارتباطات سیمای سرزمین؛ روباه؛ شبکه گراف؛ کرنل مقاومت؛ مدلسازی پراکنش؛ مقاومت سیمای سرزمین.

مقدمه
تکهتکه شادگی و تجییاه زیساتگاه یکای از مهمتارین
تهدیدات تنوع زیستی به شمار مایرود کاه سابب کااهش
سطح ،افیایش انیوا ،و کاهش عملکرد بومشناختی لکههاای
زیسااتگاهی باایمانااده ماایشااود ] .[22ایاان تغییاارات
فرآیندهای بومشناختی مهم نظیر جریان ژن و انتشار باین
زیستگاهها را تحت تااثیر اارار مایدهاد .در یاک سایمای
سرزمین تجییه شده ،بقاء و پایداری گونههای باا نیازهاای
مکانی گسترده اغلب در یک فراجمعیت امکاانپاییر اسات
] .[32بنااابراین ،براااراری ارتباطااات ساایمای ساارزمین و

حفاظت از کریدورهای زیستی باین لکاههاای زیساتگاهی
یکی از مؤلفههای اصلی حفاظت موثر از گونههاا اسات کاه
میتواند باعث آسانسازی جابجایی افاراد ،تباادنت ژنای و
همچنین جریانات بومشناختی ضروری برای بقاء و پایداری
دراز مدت گونهها شود ] 6و  .[11ارتباط سیمای سارزمین
را میتوان مییان مقاومت محیط در مقابل جابجاایی افاراد
بین لکاههاای زیساتگاهی تعریا نماود .ارتبااط سایمای
سرزمین به طور ذاتای خااه هار گوناه باوده و دو جنباه
ارتباط ساختاری و عملکردی را در برمیگیرد ] 4و  .[34تا
کنااون روشهااای متعااددی همچااون تئااوری ماادار ]،[31
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تحلیل نفوذپییری سیمای سارزمین ] ،[24تواباع انتااا
منبع مبتنای بار ااانون ] [22و نظریاه گاراف ] [36بارای
کمیاات گاایاری میاایان نفودپااییری و ارتباطااات ساایمای
سرزمین معرفی شدهاست .عادم اطمیناان از میایان تااثیر
عوارض سیمای سارزمین بار جابجاایی افاراد و همچناین
درک نااص از توان انتشار گونهها ،مهامتارین چاالشهاای
پیشروی روشهای ارزیاابی ارتباطاات سایمای سارزمین
است ] .[2یکی از رایجتارین روشهاای نماایش ارتباطاات
سیمای سرزمین ،روش مدلسازی حداال هیینه اسات کاه
در ایاان روش فاصااله جغرافیااایی و نفوذپااییری ساایمای
سرزمین با یکدیگر تلفیق میشاوند .ایان روش هماواره باا
محدودیتهایی از جمله عدم دسترسی به دادههای تجربای
برای محاسبه هیینههای جابجایی و انتشاار و یاا سالیقهای
بودن تاماین هییناههاا روباهرو اسات .باه هماین دلیال
مدلهای جایگیین همچون کرنالهاای مقاومات تجمعای
برای ارزیابی ارتباطات سیمای سرزمین معرفی شادهاسات
] .[2عالوه بر نوع رویکرد استفاده شده در تحلیل ارتباطات
سیمای سرزمین ،بهبود ارتباطات سیمای سرزمین متاثر از
دادههای موثق از پراکنش گونه هدف است .الگاوریتمهاای
پاایشبیناای پااراکنش همچااون روش مکساانت 1اباایار
ادرتمندی در نقشهسازی مقاومت نسبی سیمای سارزمین
در مقاباال جایجااایی افااراد اساات .ایاان الگااوریتم توانااایی
پیشبینی مقاومت سیمای سارزمین باا اساتفاده از تعاداد
نقاط حضور اندک را دارد ] .[33آز آنجا کاه هار الگاوریتم
مدلسازی سطوح متفاوتی از کاارآیی و عادم اطعیات را در
پیشبینی پراکنش گونهها نشان میدهد ،به هماین دلیال
استفاده از اجماع الگوریتمهای ماتلا مایتواناد کاارآیی
بیشتری در پیشبینی پراکنش گونههاای جاانوری داشاته
باشد ].[3
در سالهاای اخیار رویکردهاای مبتنای بار شابکه در
کمّیتگایاری اهمیات لکاههاای زیساتگاهی در برااراری
ارتباطات سیمای سارزمین ماورد اساتقبال اارار گرفتاه و
شاخصهایی همچون احتمال ارتباط [31] 2بارای ارزیاابی
سهم لکهها در براراری ارتباطات سیمای سارزمین معرفای
شدهاست ] .[14این شااخصهاا کاارآیی باانیی در زماان
1- Maxent
)2- Probability of connectivity (PC

کمبود اطالعات در خصاوه تاوان انتشاار گوناههاا دارناد
].[33
با وجود نقش باومشاناختی گوشاتخاوارن در تنظایم
کنشهاای باومشاناختی و ساالمت اکوسیساتم ،جمعیات
بسیاری از این گونهها در غر و آسیای مرکایی در خطار
تهدید ارار گرفته و به صورت منیوی در آمادهاسات ].[22
شناسایی لکههای زیستگاهی و کریادورهای زیساتی مهام
نقش کلیدی در بقای دراز مدت جمعیتهای گوشاتاواران
خواهد داشت ] .[41فالت مرکیی ایران مییبان گوناههاای
متنااوعی از گوشااتخااوران از جملااه یوزپلناای آساایایی
( )Acinonyx jubatus venaticusاساات .از آنجااا کااه
تصمیمات اخیر در انتاا مناطق تحت حفاظت بیشتر بار
پایه ارتباط ساختاری بودهاست تاا ارتبااط عملکاردی ،باه
همین دلیال بیشاتر منااطق تحات حفاظات در مجااورت
سکونتگاهها و فعالیتهای انسانی ارار گرفتهاند .ایان امار
جابجاایی حیواناات باین مناااطق را باا محادودیت مواجااه
میکند .بناابراین ،برااراری ارتبااط عملکاردی ماوثر باین
مناطق حفاظت شده به منظور اطمینان از بقااء دراز مادت
گونههای جانوری ضروری است.
پااهوهش حاضاار بااا هاادف ارزیاابی ارتباط اات ساایمای
سرزمین در سه گونه روباه شنی ،شاهروباه و روباه معماولی
در باشی از زیستبومهای بیابانی کشور طراحی شد .بدین
منظور از ترکیب الگوریتمهای مدلسازی پراکنش ،ساطوح
کرنل مقاومت و شبکه گراف استفاده شد .مهمترین اهاداف
پهوهش حاضر ،شناساایی مهمتارین متغیرهاای ماوثر بار
پراکنش روباهسانان با استفاده از روش اجماع الگوریتمهای
مدلسااازی ،شناسااایی لکااههااای زیسااتگاهی هسااتهای بااا
استفاده از روش کرنل مقاومت ،و ارزیابی اهمیت لکاههاای
زیسااتگاهی در براااراری ارتباط اات ساایمای ساارزمین بااا
استفاده از تحلیل شبکه گراف است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
پهوهش حاضر در باشی از زیستبومهای بیابانی کشور
در محدوده جغرافیایی  23ᵒتا  34ᵒعرض شمالی و  11ᵒتاا
 11ᵒطول شرای و با وسعت تقریبی  61111کیلومتر مربع
اجرا شد .االیم منطقه خشک تا نیمه خشک و باا میاانگین
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بارندگی ساننه  31میلیمتر و دامنه دمایی  11Cᵒتا 22Cᵒ
است .سایمای غالاب منطقاه پوشایده از گیاهاان بوتاهای
سازگار به منااطق خشاک همچاون  Artmesia sieberiو
 Anabasis aphyllaاست .این منطقه به دلیل اهمیت باان
در بقای گوشتخاواران تهدیاد شاده از اولویات حفااظتی
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بانیی برخوردار است .در محدوده مورد مطالعه پنج منطقه
تحت حفاظت و چهار منطقه شکار ممنوع برای حمایات از
فرآیندهای بومشناختی مهم گونههاای جاانوری طراحای و
انتاا شده است (شکل .)1

شکل  -1مواعیت محدوده مورد مطالعه برای مدلسازی ارتباطات سیمای سرزمین و کریدورهای زیستی مهم گوشتاواران در باشی از زیست-
بومهای بیابانی کشور

جمعآوری نقاط حضور
دادههااای حضااور گونااههااای مااورد مطالعااه از منااابع
ماتلفاای همچااون مشاااهدات مسااتقیم تاایم تحقیقاااتی و
محاایطبانااان ،دوربااینهااای تلااهای و مشاااهده نمایااههااا
جمعآوری گردید .بررسی الگوی پاراکنش نقااط حضاور و
همچنین وجود تکرارهای کااذ در دادههاا باا اساتفاده از
شاخص  Moran’s Iانجام شد ] .[11به منظور اطمیناان از
استقالل نقاط حضور ،نقاط تکراری حیف و تنها یک نقطاه
حضور در هر پنج کیلومتر مربع استفاده شد ] 2و .[21
متغیرهای بومجغرافیایی و الگوریتمهای پیشبینی
پراکنش
با مرور منابع ،در آخر  12متغیر بومجغرافیایی در چهار
طبقه متغیرهای زیستاالیمی ،توپوگرافی ،پوشش اراضی و
متغیرهای انسانی در مدلسازی پراکنش گونههاا اساتفاده
شااد .همبسااتگی بااین متغیرهااا بااا اسااتفاده از ضااریب
همبستگی پیرسون در نرمافیار ] ENMTools [32محاسبه
و متغیرهایی با همبساتگی باانتر از  1/21از تحلیالهاای
بعدی حیف گردید ] .[12شاخص مواعیت توپاوگرافی 1باا
استفاده از مدل راومی ارتفاع با اادرت تفکیاک  31متار و
1- Topographic Position Index

شعاع جستجوی  3111متر و همچنین میاانگین شااخص
زبری با استفاده از روش هابسون ] [12و اندازه سلول 211
متر محاسبه شد .میانگین باارش سااننه از وبگااه جهاانی
 WorldClimاسااتاراا گردیااد ] .[12از آنجااا کااه ااادرت
تفکیک مکانی این دادهها یک کیلومترمربع است ،بنابراین،
از روش رییمقیاس کردن ] [16برای افیایش ادرت تفکیک
دادهها به ادرت تفکیک 211متار در برناماه FORTRAN
استفاده شد ] .[21شااخص تفاضالی نرماال شاده پوشاش
گیاااهی ( )NDVIبااا اسااتفاده از  26تصااویر ماااهوارهای
 MODISسال  2113تهیه شد .با استفاده از تحلیل تجییه
به مولفههای اصلی 26 ،نیه  NDVIباه چناد مولفاه مهام
خالصه شد .نقشه رستری پوشش گیاهی منطقه باه چهاار
طبقه شامل اراضی با پوشش مرتعی فقیر (پوشاش گیااهی
تنک و تراکم کمتر از  21درصد) ،اراضی مرتعی با پوشاش
متوسط (ترکیب مناطق علفیار و بوته زار با تاراکم بایش از
 21درصد) ،بوتهزار (لکههای پوشیده از بوتاههاا و گیاهاان
خش ابی بااا پوشااش بیشااتر از  11درصااد) و اراضاای بااایر
طبقهبندی شد .تراکم هر یک از تیپهاای پوششای اشااره
شده در یک شبکه  2×2کیلومتری محاسبه شد .همچناین
تااراکم اراضاای کشاااورزی ،مناااطق مسااکونی ،روسااتاها و
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جاده هاا نیای باا اساتفاده از نقشاه پوشاش اراضای کشاور
محاسبه شد .به دلیل کمبود اطالعاات در خصاوه تاراکم
طعمههای گوناههاای ماورد مطالعاه ،از شااخص پوشاش
گیاهی به عنوان شاخصی از تراکم طعماه اساتفاده گردیاد
].[1
نقشه پراکنش اجماعی الگوریتمهای پیشبینی پراکنش
گونهها

به منظور پیشبینی پراکنش گوناههاا از ساه الگاوریتم
مدلسازی شامل روش مکسنت ،مدل خطای تعمایمیافتاه
( )GLMو مدل تقویتی تعمیمیافته )GBM( 1استفاده شد.
در گام اول مادل مکسانت باا اساتفاده از  12متغیار باوم
جغرافیایی اجرا و متغیرهای مهم با استفاده از تحلیل جاک
نای شناسایی گردید .سپس ،از سه الگاوریتم اشااره شاده
برای تهیه نقشه اجماعی پراکنش با اساتفاده از متغیرهاای
مهم شناسایی شده استفاده شاد ] .[3تماامی تحلیالهاای
مدلسازی در بسته نرمافیاری  Biomod2در محیط  Rانجام
شد ] .[31مییان همبستگی باین خروجای الگاوریتمهاای
ماتل با اساتفاه از محاسابه مقاادیر مطلوبیات در 1111
نقطه تصادفی در نقشههای تولیاد شاده توساط هار مادل
محاسبه شد ] .[42کارآیی هر مدل پراکنش نیی با اساتفاده
از معیااار سااطح زیاار منحناای ] [3و شاااخص کاپااا ][23
ارزیابی گردید.
شناسایی لکههای زیستگاهی هستهای و کریدورهای
زیستی
از رویکاارد کرناال مقاوماات باارای ارزیااابی ارتباطااات
سیمای سرزمین و شناسایی لکههای زیساتگاهی هساتهای
استفاده شد ] .[2این روش با استفاده از شبیهسااز جهاانی
شاابکه کریاادور ( )UNICORاجاارا شااد ] .[22برنامااه
 UNICORاز الگوریتم  Dijkstraبارای یاافتن کوتااهترین
مسیرهای مهاجرت بین هر جفت از نقاط حضاور گوناه در
محدوه مورد مطالعه استفاده میکند ] .[21بادین منظاور،
در گام اول نقشه اجماعی پراکنش هار یاک از گوناههاا باا
استفاده از تابع نمایی منفی به نقشه مقاومت تبدیل شد .از
ارزشهای نقشه مقاومات باه عناوان وزن در تاابع انتشاار
استفاده شاده در شابیهسااز  UNICORاساتفاده گردیاد.
1- Generalized Boosted Model

تااراکم مااورد انتظااار اولیااه باارای هاار یااک از گونااههااا در
پیکسلهای نقاط حضور گونه یک ( )1در نظر گرفته شد و
بااافر تااراکم کرناال در اطااراف مساایرهای حااداال هیینااه
پیشبینی شده با استفاده از تاابع گوسای ترسایم گردیاد.
سپس مسیرهای حداال هیینه با یکدیگر ترکیاب و جماع
شد .در آخر ،زیستگاههای هساتهای باه عناوان واحادهای
پیوسته با کرنل مقاومت بیش از  11درصد بانترین میایان
کرنل مقاومت برای هر گونه تعری شد ].[2
ارزیابی سهم لکههای زیستگاهی هستهای در
ارتباطات سیمای سرزمین
سهم هر یک از لکههای زیستگاهی شناساایی شاده در
براراری ارتباطات ساختاری و عملکردی سایمای سارزمین
با استفاده از نرمافایار  Conefor Sensinode 2.2محاسابه
شد ] .[32مساحت هار لکاه زیساتگاهی ،میاانگین تاراکم
نسبی افراد مهاجر در هر لکه و میانگین احتمال واوع گونه
در هر لکه به عنوان سه خصوصیت هر لکاه زیساتگاهی در
نظر گرفته شد .همچنین از فاصله االیدسی باین لکاههاای
زیستگاهی به عنوان فایل ارتباط در نرم افیار استفاده شاد.
پس از تعیین فایل ارتباط و فایل خصوصیت لکهها ،در گام
بعد شاخص احتمال ارتباط ( )PCبرای هر یک از لکههاای
زیستگاهی محاسبه گردید .باه دلیال کمباود اطالعاات در
خصوه فاصله انتشار گوناههاای گوشاتاوار و تااثیر ایان
فاصله بر شاخصهای ارتباط زیستگاهی ( ،)PC, BCدر این
مطالعه سناریوهای متفااوتی از تواناایی انتشاار گوناه (،11
 211 ،111و  311و  411کیلااومتر) مااورد ارزیااابی ااارار
گرفت.
نتایج
دادههای پراکنش گونهها و کارآیی الگوریتمهای
پیشبینی پراکنش
ارزیابی الگوریتمهای اساتفاده شاده بارای تهیاه نقشاه
پراکنش گونههای مورد مطالعه نشان از کارآیی مناسب هر
سه الگوریتم در پیشبینی پراکنش گونههاا باود ( > AUC
 .)1/2مقایسه الگوریتمها نشاان داد کاه مادل اجمااعی در
مقایسه با مدل مکسنت کارآیی بیشتری ( )AUCدر پیش-
بینی پراکنش سه گونه ماورد مطالعاه دارد (جادول  .)2باا

ارزیابی اهمیت لکههای زیستگاهی در برقراری ارتباطات سیمای سرزمین زیستبومهای...

توجه به تطابق مکانی بین الگاوریتمهاای اساتفاده شاده و
کارآیی مدل اجماعی ،تنها نتایج این مدل ارائه شد .ساطح
زیستگاههای با مطلوبیت بان (مناطق با مطلوبیات بایش از
شاخص میانه مطلوبیت برای نقاط حضاور گوناه) در مادل
اجماعی بسته به نوع گونه متغیر باود (جادول  .)4بار ایان
اساس مناطق با مطلوبیت بان برای گونه شاهروبااه حاداال
( 13کیلومتر مربع) و برای روبااه معماولی حاداکثر (122
کیلومتر مربع) پیشبینی شد .اگرچه استفاده از آستانه 11
درصد میانگین مطلوبیت نقاط حضور هار گوناه نشاان داد
که ( 2/6شااه روبااه) تاا ( 21/2روبااه معماولی) درصاد از
محدوده مورد مطالعاه باه عناوان زیساتگاه مطلاو بارای
گونهها شناسایی شد که برخی از ایان لکاههاا در خاارا از
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مناطق تحت حفاظت اارار مایگرفات .بیشاترین منااطق
مطلو برای دو گونه روبااه شانی و شااهروبااه در منااطق
غربی محدوده مورد مطالعاه و در محادوده منااطق تحات
حفاظت عباسآباد ،کوهبیرگی و خارو اارار دارد (شاکل .)2
هر یک از گونههای مطالعه شده سطحی از تاصاصگرایای
را در انتاا زیستگاه نشان دادند .به طور کلی متغیرهاای
میاانگین بارنادگی سااننه ،تااراکم اراضای بوتاهزار ،تااراکم
مناااطق مسااکونی و روسااتاها ،و شاااخص زبااری سااطح
مهمتاارین متغیرهااای تاثیرگاایار باار پااراکنش گونااههااای
روباهسان در زیستبومهای بیابانی مرکی کشاور مایباشاند
(جدول .)2

جدول  -1تعداد نقاط حضور جمعآوری شده گونههای روباه به منظور مدلسازی پراکنش و ایجاد سطوح مقاومت
نقاط کل

گونه
روباه شنی
شاه روباه
روباه معمولی

23
23
61

نقاط حضور
مشاهده مستقیم

مشاهده نمایه

دوربین تلهای

14
12
32

11
2
24

1
4
1

جدول  -2کارآیی الگوریتمهای استفاده شده در پیشبینی پراکنش سه گونه روباه در باشی از زیستبومهای بیابانی کشور با استفاده از شاخص
 AUCو همچنین تعیین مهمترین متغیرهای تاثیرگیار بر مدل خروجی بر اساس تحلیل جکنای
گونه
روباه شنی
شاه روباه
روباه معمولی

متغیرهای مهم

GLM

MaxEnt

GBM

Ensemble

میانگین بارندگی ساننه ،تراکم اراضی بوتهزار ،تراکم مناطق مسکونی ،تراکم روستا ،تراکم جاده

1/223

1/233

1/333

1/361

1/311

1/323

1/333

1/331

1/232

1/213

1/313

1/231

شاخص زبری سطح زمین ،میانگین بارندگی ساننه ،تراکم اراضی مرتعی متوسط ،تراکم مناطق
مسکونی ،شاخص پوشش گیاهی
شاخص زبری سطح زمین ،تراکم روستا ،تراکم مناطق مسکونی ،میانگین بارندگی ساننه ،تراکم
اراضی بوتهزار

جدول  -3ماتریس همبستگی مکانی بین الگوریتمهای پیشبینی پراکنش سه گونه روباه در زیستبومهای بیابانی (اعداد هر سلول از جدول نمایش
دهنده مییان همبستگی بین الگوریتمها به ترتیب از چپ به راست برای روباه شنی ،شاهروباه ،و روباه معمولی است)
GBM

Maxent

1/3, 1/11, 1/63

1/63, 1/33, 1/21

GLM
Maxent

1/11, 1/42, 1/21

جدول  -4مساحت زیستگاههای مطلو هر گونه بر اساس آستانه مطلوبیت و نقشه اجماعی پراکنش حاصل از سه الگوریتم پیشبینی پراکنش
گونه

مطوبیت زیستگاه (کیلومتر مربع)
 21درصد میانگین مطلوبیت نقاط حضور گونه

مطوبیت زیستگاه (کیلومتر مربع)
 11درصد میانگین مطلوبیت نقاط حضور گونه

مطوبیت زیستگاه (کیلومتر مربع)
میانه مطلوبیت نقاط حضور گونه

روباه شنی
شاه روباه
روباه معمولی

)11142 (21/4
)6333 (11/2
)22321 (42/1

)4132 (6/2
)1131 (2/6
)12163 (21/2

)216 (1/42
)13 (1/13
)122 (1/11
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شکل  -2پراکنش سه گونه روباه در باشی از زیستبومهای بیابانی کشور با استفاده از روش اجماع الگوریتمهای  GLM ،MaxEntو .GBM
گرادیان رنی خاکستری نشان دهنده مطلوبیت زیستگاه است .مناطق با رنی تیره لکههای زیستگاهی با حداکثر مطلوبیت را نشان میدهند

شناسایی لکههای زیستگاهی هستهای و شبکه
کریدورها
در شکل  3زیساتگاههاای هساتهای شناساایی شاده و
همچنین مهمتارین کریادورهای مهااجرتی باا اساتفاده از
رویکرد کرنل مقاومات نشاان داده شاده اسات .مهمتارین
لکههای زیستگاهی هستهای برای روباه معماولی پاراکنش
مناساابی را در کاال منطقااه مااورد مطالعااه نشااان داد و
کریدورهای با نرخ مهاجرتی بان بین لکاههاای زیساتگاهی
برای این گونه مشاهده شد (جدول  .)1در رابطاه باا گوناه
شاهروباه ،سه لکه زیستگاهی مهام در منااطق عبااسآبااد،
کوهبیرگی و امصر شناساایی شاد .باا ایان حاال ،دو لکاه

زیستگاهی عباس آباد و کوهبیرگی به دلیل وجود کریدور با
نرخ مورد انتظار مهاجرتی بان را میتوان به صورت یک لکه
جمعیتی در نظر گرفت .در رابطه با گوناه روبااه شانی نیای
بیشتر لکههاای زیساتگاهی در منااطق مرکایی و جناو
غربی محادوده ماورد مطالعاه یعنای در محادوده منااطق
عباس آباد ،سیاهکوه ،کهیاز و کاوه بیرگای متمرکای اسات.
بنابراین باا در نظار گارفتن فاصاله انتشاار باانی گوناه و
همچنین وجود کریدورهای با نرخ ماورد انتظاار مهااجرتی
بان بین این لکهها ،میتوان لکاههاای زیساتگاهی در ایان
محدوده را به صورت یاک لکاه جمعیتای بایری و یاا باه
عبارتی یک فراجمعیت در نظر گرفت.

شکل  -3کریدورهای مهاجرتی و ارتباطات زیستگاهی برای سه گونه روباه با استفاده از رویکرد کرنل مقاومت و بر اساس نقشه مقاومت سیمای
سرزمین (پلیگونهای با رنی خاکستری لکههای زیستگاهی هستهای را نشان میدهد .خطوط با گرادیان رنگی نارنجی (مسیرهای با نرخ مهاجرتی
پایین) تا ارمی (مسیرهای با نرخ مهاجرتی بان) نشان دهنده مسیرهای مهاجرتی بالقوه بین لکههای زیستگاهی است .مرز مناطق تحت حفاظت با
خطوط خاکستری و مناطق شهری با پلیگونهای سبی رنی نشان داده شدهاست)

ارزیابی اهمیت لکههای زیستگاهی در برقراری ارتباطات سیمای سرزمین زیستبومهای...
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جدول  -1خصوصیات لکههای زیستگاهی هستهای برای سه گونه روباه در زیستبومهای بیابانی مورد مطالعه
گونه

تعداد لکههای زیستگاهی

مساحت ()Km2

درصد از مناطق حفاظت شده

روباه شنی
شاه روباه
روباه معمولی

11
3
11

1313
4212
22221

33
12
36/1

ارزیابی سهم لکههای زیستگاهی هستهای در
برقراری ارتباطات سیمای سرزمین
اهمیت لکههای زیستگاهی شناسایی شاده در برااراری
ارتباطات سیمای سرزمین بساته باه ناوع ویهگای انتااا
شده برای لکههای زیساتگاهی متغیار باود .نتاایج بررسای
اهمیت لکهها با در نظر گرفتن مساحت لکاه زیساتگاهی و
همچنین میانگین تراکم نسابی افاراد مهااجر در هار لکاه
مشابه بود .با در نظر گرفتن شاخص احتمال ارتبااط (،)PC
مهمترین لکههای زیستگاهی به ترتیب بارای روبااه شانی
(لکااه  ،)2روباااه معمااولی (لکااه  )2و شاااهروباااه (لکااه )3
شناسایی شاد (جادول  6و شاکل  .)3باا در نظار گارفتن
میانگین احتمال واوع در هار لکاه زیساتگاهی باه عناوان
خصوصیت لکه ،مهمترین لکه هستهای بارای روبااه شانی
(لکه  ،)11روباه معمولی (لکه  )3و شاهروباه (لکه  )2تغییار
کرد.

اهمیاات لکااههااای زیسااتگاهی همبسااتگی مثبتاای بااا
مساحت لکه ،میانگین احتماال وااوع در لکاه و همچناین
میانگین تراکم نسبی افاراد مهااجر در هار لکاه نشاان داد
(شکل  .)4شاخص احتمال ارتبااط ( )dPCنیای باا افایایش
توان انتشار حیوان و در نظر گرفتن هر سه خصوصیت لکاه
زیستگاهی برای گونهها متغیر باود ،بنحویکاه بارای روبااه
شنی با افیایش فاصله انتشار ایان شااخص بارای هار ساه
خصوصیت زیستگاهی کاهش و بارای شااه روبااه افایایش
نشان داد .برای گونه روباه معمولی ،با افیایش فاصله انتشاار
تا  211کیلومتر شاخص احتمال ارتبااط افایایش و از 211
کیلومتر به بعد کاهش نشان داد .برای هر سه گونه بررسای
شده با افیایش فاصاله انتشاار ،تغییاری در مهمتارین لکاه
زیستگاهی (رتبه  )1برای هر سه ویهگای لکاه زیساتگاهی
مشاهده نشد ،هرچند این تغییر در اهمیت لکههای دیگار
(رتبههای  4 ،3 ،2و  )1مشاهده شد.

شکل  -4همبستگی شاخص احتمال ارتباط ( )PCبا مساحت لکه زیستگاهی ( ،)aتراکم کرنل ( )bو میانگین احتمال واوع ( )cدر سه گونه روباه در
باشی از زیستبومهای بیابانی کشور
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بحث و نتیجهگیری
تاثیر متغیرهای بومجغرافیایی بر پراکنش گونههای
روباه
تلفیق الگوریتمهای مدلساازی و تهیاه نقشاه اجمااعی
پراکنش نشان از کارآیی بانی مدل اجماعی در پیشبینای
زیستگاههای مطلاو و همچناین عوامال ماوثر بار وااوع
گونههای مورد مطالعه بود .بنابراین میتوان استنباط نماود
که در شرایط کمباود داده هاای حضاور و همچناین عادم
اطمینااان از عواماال مااوثر باار پااراکنش ،تلفیااق نتااایج
الگوریتمهای ماتل و ایجاد یاک نقشاه اجمااعی کاارآیی
مناسبی در پیشبینی پراکنش باالقوه گوناههاای جاانوری
دارد .نتایج حاصل با نتایج مطالعات انجام شده ][23 ،3 ،1
مطابقت داشت.
ارزیابی متغیرهای تاثیرگیار بر پراکنش سه گونه روبااه
نشان داد که روباه معمولی سطوح تاصص گرایی نااچییی
در مقایسه با شاهروباه و روباه شنی نشان میدهد .میاانگین
بارندگی ساننه ،تراکم مناطق مساکونی و روساتاها ،تاراکم
اراضای بوتااهزار و شاااخص زباری سااطح زمااین مهمتاارین
متغیرهای موثر بر پراکنش گونههای مورد مطالعه باود .باا
در نظر گرفتن تیپ زیستگاهی خاه روبااه شانی (اراضای
ماسهای و شنیارها) ،اهمیت تراکم اراضی بوتهزار به عناوان
یک متغیر مهم در انتاا زیستگاه این گونه را میتاوان از
دید اهمیت گیاهان بوتهای در پناه حرارتی و همچنین پناه
در مقابل طعمهخواران تفسیر نمود .این حیوان معماون در
طی روز در زیر بوتهها استراحت میکند .بنابراین ،بوتهزارها
نقش پناهی مناسبی را برای این حیوان ایفاا مایکنناد .از
سااوی دیگاار ،دسترساای بیشااتر بااه منااابع غاایایی ماننااد
جوندگان ،وجود پناه مناسب و نیی فراهم آوردن امکان حفر
ننه بدلیل خاک تثبیت شده توسط پوشش بوتاهای ،تااثیر
زیادی در افیایش مطلوبیت زیستگاه روباهشنی در بوتهزارها
دارد .چنین الگویی از انتاا زیستگاه موجب شاده اسات
که روباه شنی در مقایسه با سایر گونهها تاصصیتار عمال
نموده و پهنای آشیان بوم شاناختی بااریکتری نسابت باه
روباه معمولی داشته باشد (جادول  .)4باا توجاه باه تیاپ
زیستگاهی خاه روبااه شانی ،بناابراین فاصاله از منااطق
مسکونی ،جادهها و روستاها نیی از جملاه متغیرهاای مهام
تاثیرگیار بر پراکنش این گونه محسو میشوند .به همین

دلیل در مناطق مرکیی ،غربی و شمال غربی محدوده مورد
مطالعه به دلیل توسعه انساانی کمتار و همچناین اراضای
ماسهای و شنیارها بیشاترین زیساتگاههاای مطلاو ایان
حیوان در ایان منطقاه مشااهده شاد .در رابطاه باا گوناه
شاهروباه نیی تمایل این گونه به مناطق نااهموار باا پوشاش
گیاهی مناسب به وضوح مانعکس شاده اسات .باه هماین
دلیل سه متغیر شاخص زبری سطح زمین ،بارندگی ساننه
و تراکم اراضی مرتعی باا تااا پوشاش متوساط مهمتارین
متغیرهای تاثیرگیار بر پراکنش این گونه شناسایی شادند.
انتاا مناطق با پستیبلنادی زیااد توساط شااه روبااه را
می توان از نقطه نظر پنهان شدن از دید انسان و همچناین
پناه حرارتی در مقابل گرمای شدید در فصاول گارم ساال
توجیه نمود .تاثیر مثبت و معنیدار بارنادگی بار پاراکنش
گونههای مطالعه شده را میتوان از جنبه تاثیر بارندگی بار
بهبود وضعیت پوشش گیاهی و در نتیجه افایایش فراوانای
طعمه های این گونه به خصوه جوندگان اساتنباط نماود.
این نتایج با یافتههای مطالعاات پیشاین همااوانی داشات
] .[1در رابطه با گونه روباه نیی ،وابستگی این گونه به منابع
غیایی اطراف مناطق مسکونی و جاادههاا را باه وضاوح در
متغیرهای مهم شناسایی شده برای ایان حیاوان مایتاوان
مشاهده نمود ،بنحویکه فاصله از منااطق مساکونی ،تاراکم
روستاها و فاصله از جادهها از جملاه مهمتارین متغیرهاای
تاثیرگیار بر انتاا زیساتگاه ایان گوناه شناساایی شادند
].[21 ،13
ارزیابی ارتباطات سیمای سرزمین و پراکنش لکههای
زیستگاهی
مطالعات نشان میدهد که تاابع نماایی منفای کاارآیی
مناساابی در ایجاااد سااطوح مقاوماات ااباال اعتماااد باارای
شناسایی مسیرهای مهاجرتی طوننی دارد ] .[13هماانطور
که در برخی مطالعاات ] [2اشااره شادهاسات ،بسایاری از
ارزیابیهای صورت گرفتاه در خصاوه ارتباطاات سایمای
سرزمین بر شناسایی مسیرهای مهاجرتی خطی باریک بین
لکههای زیستگاهی متمرکای باوده اسات ] .[31اساتفاده از
رویکاارد کرناال مقاوماات در ارزیااابی ارتباطااات ساایمای
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سرزمین باعث تبدیل کریدورهای خطی باریک بین مناطق
به تحلیلهاای بایری مقیااس از اثارات ماتلا مقاومات
سیمای سرزمین بر جایجاایی مایشاود ] .[2در مطالعاات
اناادکی از ایاان رویکاارد باارای بررساای ارتباطااات ساایمای
سرزمین استفاده شده است ] 2 ،1و .[24
نتااایج ایاان مطالعااه نشااان داد کااه بااین ( 36/1روباااه
معمولی) تا ( 12شاه روباه) درصد از زیستگاههاای کلیادی
گونههای مطالعه شده در محدوده مناطق تحت حفاظات و
مناطق شکار ممنوع ارار میگیرد .در رابطه با شاهروباه این
موضوع میتواند به دلیل مقاومت باانی سایمای سارزمین
در خارا از منااطق تحات حفاظات باه دلیال عامالهاای
محیطی ،انسانی و یا مری و میر در اثر شکار باشد .این امر
سبب کاهش تراکم این حیوان در خاارا از منااطق تحات
حفاظت میشود .اما در رابطه با روباه معمولی ،همانطور که
انتظار میرفت ،وابستگی ایان حیاوان باه مناابع تغییاهای
اطراف مناطق مسکونی سبب میشود کاه ایان حیاوان در
بسیاری از مناطق آزاد همچاون نیدیاک شاهرها و منااطق
مسااکونی دیااده شااود .بااه همااین دلیاال بیشااتر سااطح
زیستگاههای کلیدی این گوناه در خاارا از منااطق تحات
حفاظت ارار میگیرد .سطح مناسبی از ارتباطاات سایمای
ساارزمین باارای روباااه معمااولی در منطقااه مااورد مطالعااه
مشاهده شد.
در تفسیر نتاایج ارتباطاات سایمای سارزمین چنادین
مساائله مهاام از جملااه اعتبارساانجی تجرباای کریاادورهای
پیشبینی شده ،ارزیابی میایان عادم اطعیات در خصاوه
پاسخ گوناههاا باه متغیرهاای محیطای ،تواناایی انتشاار و
پراکنش گونه باید ماورد توجاه اارار گیارد ] .[2بناابراین،
پیشنهاد میشاود در مطالعاات آتای اعتبارسانجی تجربای
مسیرهای پیشبینای شاده باین لکاههاای زیساتگاهی باا
استفاده از پیمایش جابجایی افراد با استفاده از دوربینهای
تلهای ،تلاهمتاری افاراد و همچناین تحلیالهاای ژنتیاک
سیمای سرزمین انجام گیرد .به دلیل کمباود اطالعاات در
خصوه جریان ژنی و جابجایی افراد بین منااطق حفاظات
شده ،بسیاری از سطوح مقاومت بدست آمده تاا کناون بار
اساس نظر متاصصاان ایجااد شادهاسات ] .[41مطالعاات
زیادی نشان داده است که مادلهاای مطلوبیات زیساتگاه
بهتر از روشهای نظر متاصصان در تهیه ساطوح مقاومات
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عمل میکند .به همین منظور در این مطالعه از روش تاابع
نمایی منفی برای تبدیل نقشه مطلوبیت زیستگاه به سطوح
مقاومت استفاده شد که این موضاوع سابب کااهش عادم
اطعیت ناشی از کمبود اطالعات در خصوه ایجاد ساطوح
مقاومت در این گونهها شد .از ایانرو ،مایتاوان اساتنباط
نمود که سطح مقاومت پایشبینای شاده در ایان مطالعاه
ادرت و کاارآیی نزم را بارای ارزیاابی ارتباطاات سایمای
سرزمین در گونههای مطالعه شده دارد .همچناین از آنجاا
کااه در مطالعااه حاضاار از الگااوریتمهااای ماتلفاای باارای
پیشبینی پراکنش گونههای هدف اساتفاده شاد ،بناابراین
بنظر میرسد که دادههای جماع آوری شاده و نقشاههاای
پیشبینی شده برای سه گونه مطالعاه شاده داات باانیی
داشته و منعکس کنده پراکنش صحیح گونهها هستند.
اهمیت لکههای زیستگاهی در برقراری ارتباطات
سیمای سرزمین
توانایی انتشار اهمیت بیشتری در مقایساه باا مقاومات
نسبی اختصاه داده شده به متغیرهای محیطی در ارزیابی
ارتباطااات ساایمای ساارزمین دارد ] .[24نتااایج ارزیااابی
اهمیت لکههای زیستگاهی هستهای در براراری ارتباطاات
سیمای سرزمین نشان داد که نوع خصوصیت استفاده شده
برای لکههای زیستگاهی تا حدودی بر مییان اهمیات لکاه
زیستگاهی در براراری ارتباط سیمای سارزمین تاثیرگایار
است .اهمیت لکه زیستگاهی ارتباط مثبتی با مساحت لکاه
در فواصل انتشار ماتل نشاان داد ].[41نتاایج نشاان داد
که استفاده از شاخصهای کیفیت زیساتگاه در مقایساه باا
کمّیت (مساحت) بنحو بهتری میتواند اثر فاصله انتشار بار
اهمیت لکههای زیستگاهی هستهای را نشاان دهاد .بارای
مثال ،لکه زیستگاهی شماره  3در گونه شاهروباه ،اگار چاه
در فواصل انتشار پایین مییان شااخص احتماال مطلوبیات
پایینی را نشان داد ،اما سطح این شاخص با افیایش فاصاله
انتشار افیایش یافت که نشان از اهمیت این لکه در فواصال
انتشار بان است.
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نتایج ارزیابی اهمیت لکههای زیستگاهی نشان داد کاه
برای دو گونه روباه شنی و شاهروبااه لکاههاای زیساتگاهی
شناسااایی شااده در پناهگااه حیااات وحااش عباااس آباااد و
همپنین لکه زیستگاهی بین عباسآباد و کوهبیرگی اهمیت
بانیی در براراری ارتباطات سیمای سرزمین بارای ایان دو
گونه دارند .مشاهدات متعدد این دو گونه در این دو منطقه
خود گواه بر تائید نتایج بدسات آماده اسات .باا توجاه باه
مواعیت جغرافیایی دو منطقه شاکار ممناوع عبااسآبااد و
کوهبیرگی ،لکههای زیستگاهی وااع در ایان منااطق نقاش
مهمی در براراری جریاان ژنای باین جمعیاتهاای غار
منطقه با مناطق شرای خواهاد داشات .بناابراین ،یکای از
مهمترین اادامات ،ارتقااء ساطح حفااظتی ایان منااطق از
منطقه شکار ممنوع به منطقه تحات حفاظات یاا پناهگااه
حیات وحش است.
کاربردهای مدیریتی
لکههاای زیساتگاهی هساتهای و کریادورهای زیساتی
شناسایی شده برای هار یاک از گوناههاای مطالعاه شاده
اطالعااات مفیاادی را در خصااوه انتاااا زیسااتگاه و
اولویتبندی حفاظتی لکههای زیستگاهی فاراهم مایکناد.
به منظور حفاظت موثر از گونههای گوشتخاوار توجاه باه
مساحت لکههای دارای اولویات ،کیفیات لکاه زیساتگاهی،
درجااه حفاااظتی و ارتباااط بااین مناااطق حفاظاات شااده و
لکههای حفاظتی ضروری است .بنابراین به منظور افایایش
احتمال بقاء و حفاظات از گوناههاای گوشاتاوار ،چنادین

برناماااه حفااااظتی معرفااای مااایشاااود )1 :نگها اداری از
جمعیتهای مناسب طعمههای گوشاتاواران باه خصاوه
در محدوده مناطق حفاظت شده به منظور بقاء دراز مادت
این گونهها و کاهش تضاد بین گوشتاواران و جوامع بومی،
 )2اضافه نمودن مناطق حفاظتی جدید به لیسات منااطق
تحت حفاظت به منظور بهبود ارتباطاات زیساتگاهی .ایان
مناطق مایتواناد از باین لکاههاای زیساتگاهی هساتهای
شناسایی شده در مطالعه حاضر انتااا شاوند .همچناین
فاصله موجود بین منااطق حفاظات شاده باه خصاوه در
جنو و غر منطقه مورد مطالعه ضرورت معرفی لکههای
حفاااظتی جدیااد بااه منظااور افاایایش ارتباطااات ساایمای
سرزمین را دوچندان مینماید؛  )3افیایش درجه حفااظتی
مناطق شکار ممنوع در براراری ارتباطات سیمای سرزمین
به مناطق تحات حفاظات و پناهگااه حیاات وحاش ،و )4
اجرای محدودیتهاای اساتفاده از اراضای و یاا حمایات از
اراضی در محدوده کریدورهای شناساایی شاده باه منظاور
کااارآیی مااوثر کریاادورها در براااراری ارتباطااات ساایمای
سرزمین.
تقدیر و تشکر
تشکر ویهه نویساندگان باه خااطر همکااری صامیمانه
صندوق حمایت از پههشاگران و فنااروران کشاور (شاماره
طاارح  )34126341و دانشااگاه صاانعتی اصاافهان کااه بااا
مساعدت این مراکی امکان انجام این تحقیق میسر گردید.
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Abstract
Despite the importance of central Iranian desert as a refuge for threatened carnivores,
conservation strategies for these species have been hindered by scarcity of data on distribution and
habitat connectivity. The present study aimed to 1) determine the ecogeographical variables
affecting distribution of three fox species including sand fox (Vulpes rueppellii), Blandford’s fox
(Vulpes cana), and red fox (Vulpes vulpes); 2) identify important core habitats and dispersal
corridors of the three fox species; and 3) evaluate habitat patch importance to landscape
connectivity. At first step, ensemble models were built for each species using three distribution
algorithms and 12 ecogeographic variables. Distribution of the foxes was affected by annual
precipitation, shrubland density, human settlement density and topographic roughness. In the next
step, negative exponential function was used to convert ensemble distribution maps to resistance
surfaces. Core patches and significant corridors were predicted using resistance kernel approach.
Most of the habitat core patches were located in Protected Areas (PAs), which could be related to
high landscape resistance outside the areas under protection. Finally, the importance of identified
core patches was evaluated using graph network. The patch importance to connectivity was
significantly correlated with core extent, mean of relative density of dispersing individuals and
probability of occurrence in patch. Results showed that the habitat quality indices are more effective
than habitat quantity in predicting landscape connectivity. The obtaining results suggest that
effective conservation of carnivores demands for an integrated landscape management aiming at
functional connectivity among habitat patches.
Keywords: Landscape connectivity; Fox species; Graph network; Resistance kernel; Distribution
modeling; Landscape resistance.

