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مقدمه
مناطق حفاظت شده اراضی نسبتا وسیع و با ارزش
حفاظتی باال هستند که با هدف حفظ و احیای
رویشگاههای گیاهی و زیستگاههای جانوری انتخاب می
شوند و طی فرآیند زون بندی ،محدوده مناطق حفاظت
شده متناسب با توان اکولوژیکی و اقتصادی ـ اجتماعی،
برای کاربریهای مجاز پهنه بندی شده و واحدهای
برنامهریزی (زون ها) شکل می گیرند (معیری.)4931 ،

Biosphere

اگرچه در حالت ایده آل کل یک کشور باید به شکل
درجات مختلف حفاظتی باشد و سایر کاربری ها در
متن حفاظت انجام شوند اما به طور معمول این امکان
وجود ندارد و ما نمیتوانیم تمام مکانهای در برگیرنده
تنوع زیستی را حفاظت کنیم ،بنابراین مجبور به اولویت
بندی این مناطق هستیم .این مناطق منتخب باید
حداقل دو ویژگی داشته باشند .آنها باید نمونهای از
تنوع زیستی منطقهای باشند که در آن واقع شدهاند و
همچنین باید تنوع زیستی را از فرآیندهایی که پایداری
آن را تهدید میکند ،جدا کنند .آنچه اهمیت دارد این
است که چگونه میتوان بیشتر شروط و پارامترها را در
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نظر گرفت و مجموعهای از مناطق را برای حفاظت
انتخاب کرد که بیشترین ،کاملترین ،جامعترین،
یکپارچهترین و پیوستهترین بخشهای طبیعت تا حد
امکان به این کار اختصاص یابد (سلمان ماهینی،
 .)4955به همین منظور در سالهای اخیر ،روشهای
زیادی برای کمک به انتخاب نواحی تحت حفاظت
جدید که دربرگیرنده معیارهای تنوع زیستیاند توسعه
داده شده است ( .)Pearce et al., 2008مارکسان
( )Marxanپر استفادهترین نرم افزار برنامهریزی
حفاظتی دنیا برای حل مشکالت پیچیده برنامهریزی
حفاظتی در سیمای سرزمین است .مارکسان یک ابزار
تصمیم گیری است که زونبندی مناطق جغرافیایی را
برای حفاظت تنوع زیستی انجام میدهد ( Watts et al.,
.)2009
طراحی این نرم افزار در ابتدا برای حل یکی از مشکالت
طرحریزی شبکه حفاظتی به نام حداقل مجموعه مسئله
با هدف دستیابی به حداقل سطح نماینده عوارض تنوع
زیستی با کمترین هزینه ممکن ،بوده است .با دادن
اطالعات جامع و قابل قبول در مورد گونه ها ،زیستگاهها
و سایر خصوصیات مربوط به تنوع زیستی ،مارکسان به
شناسایی یک سیستم حفاظتی کمک میکند .به طوری
که این سیستم تمام اهداف تنوع زیستی تعریف شده
توسط کاربر را با کمترین هزینه برآورد میکند .هزینه
مورد استفاده میتواند هر نوع هزینه اقتصادی ،اجتماعی
و بوم شناختی و یا ترکیبی از آنها باشد که توسط
کاربر تعیین میشود (.)Ball & Possingham, 2000
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هزینة انتخاب منطقه ممکن است هر نوع هزینة
اقتصادی ،اجتماعی و بومشناختی یا ترکیبی از آنها
باشد .البته باید توجه داشت که سایر هزینههای
جایگزین مانند فاصله از جادهها و مناطق تمرکز
جمعیت انسان ،از طریق دخالت در مدلسازی زیستگاه
گونهها ،به طور غیر مستقیم در انتخاب نهایی مناطق
مناسب حفاظت دخالت داده خواهند شد (مهری و
همکاران.)4939 ،

83

زیرا عالوه بر اینکه مدیریت آنها نسبت به
شبکهها و چندضلعیها آسانتر است ،کل
فرآیندها و خدمات اکوسیستم های حوزه
آبخیز را شامل میگردند .در طول اجرای نرم
افزار مارکسان ،هر واحد برنامهریزی بر این
اساس که آیا میتواند شامل شبکه مناطق

حفاظت شده باشد یا خیر ارزیابی خواهد شد.
 -0الیههای

پراکنش

گونهها

(

Species

تاریخچه

 :)Distribution Mapالیههای توزیع و

مارکسان یک نرم افزار برنامهریزی برای انتخاب مناطق
حفاظت شده است که در ابتدا توسط  Ian Ballو Huge
 Possinghamدر سال  0111در دانشگاه Queensland
نوشته شد .این نرم افزار حاصل پایان نامه دکترای Ian
 Ballتحت نظارت پروفسور  Possinghamبوده و در
مراحل اولیه ،SPEXAN ،نامیده میشد که ترکیبی از
کلمات  Spatially Explicit Annealingمیباشد.
مارکسان به عنوان یک نسخه اصالح شده از SPEXAN
برای پاسخگویی به نیاز سازمان برنامهریزی دریایی سد
بزرگ مرجانی در سال  0119-0110توسعه داده شد
(.)Director of the Ecology Centre, 2008

پراکنش گونهها تصاویری بولین هستند که

الیه های مورد نیاز
 -4نقشه واحدهای برنامهریزی ( Planning Unit

ارزش یک در آنها اشاره به موقعیتهایی
است که گونه در آنها حﻀور دارد و صفر

مکانهایی که گونه در آن جا حﻀور ندارد.
 -9الیه وضعیت واحدهای برنامهریزی ( Planning

 Unit Tenureیا  :)Planning Unit Statusاین
الیه تعیین میکند کدام مکانها برای انتخاب
در یک سیستم ذخیره نهایی موجود هستند.
در این نقشه موقعیت یگان تعیین کننده
وضعیت یگان در فرایند انتخاب شبکه
حفاظتی جدید است .این مقدار برای هر یگان
میتواند یکی از ارزشهای بیان شده در زیر

باشد.

 :)Mapاین نقشه یک نقشه پایه است که برای

صفر  :انتخاب یا عدم انتخاب یگان در تمام

تخصیﺺ زمین به منظور تعریف مناطق

تکرارها تصادفی است.

حفاظت شده استفاده خواهد شد .کاربر شکل

یک  :یگان در اولین تکرار انتخاب میشود ولی

و اندازه یگانهای برنامهریزی را مشخﺺ

انتخاب یا عدم انتخاب آن در تکرارهای بعدی

میکند .واحد برنامهریزی میتواند دارای

و شبکه منتخب نهایی تصادفی است.

ساختار شبکه ،شش ضلعی و یا واحدهای

دو  :حﻀور یگان در تمامی تکرارها ﺛابت است.

هیدرولوژیک باشد که توصیه میشود از واحد-

یگان در اولین تکرار انتخاب میشود و تا شبکه

های هیدرولوژیک به این منظور استفاده شود.

منتخب نهایی حﺬف نمی شود.
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خرازی باهری.

سه  :یگان در هیچ یک از تکرارها انتخاب

معیارهایی با اهمیت حفاظتی باالتر مانند

نمیشود.

گونههای در خطر و یا زیستگاههای حساس

 -1الیه هزینه سرزمین (:)Land Cost Layer

باید میزان  SPFبیشتری را شامل شوند .برای

این الیه هزینه شمول واحد برنامهریزی را در

تنظیم این میزان پیشنهاد میشود که نرم

شبکه مناطق حفاظت شده تعیین میکند .به

افزار را با یک ارزش یکسان برای همه گونهها

عنوان مﺜال هزینه خریداری زمین .این الیه

در ابتدا اجرا کنید و سپﺲ نتایﺞ را ارزیابی

اختیاری است و اگر استفاده نشود هزینه برابر

کنید .در صورت برآورده نشدن اهداف ،این

با اندازه الیه های برنامهریزی خواهد بود.

میزان  SPFرا با ضریبی از دو افزایش دهید تا

این نرم افزار عالوه بر تصاویر ورودی به پارامترهایی نیز
نیاز دارد که عبارتند از:

تمام اهداف شما برآورده شوند.
 -9فایل طول مرز (:)Length File Boundary
این فایل اختیاری است و تنظیم کننده میزان

 -4هدف ( :)Targetحداقل مقداری از هر معیار

تکهتکه شدگی لکههای انتخاب شده برای

است که باید مورد حفاظت قرار گیرد .واحد هر

حفاظت است .چنانچه فشردگی شبکه مناطق

یک از اهداف حفاظتی تعریف شده برای

حفاظت شده اهمیت داشته باشد ،این گزینه

معیارهای حفاظتی متفاوت است و می تواند به

انتخاب میشود.

صورت حداقل مساحت ،درصدی از هر تیﭗ

 -1تعداد تکرار :تعیین کننده تعداد دفعاتی است

پوشش گیاهی و یا زیستگاه هر گونه که بهتر

که روش در هر بار اجرای نرم افزار تکرار می-

است مورد حفاظت قرار بگیرد ،تعیین شود.

شود .در هر تکرار یک راه حل جدید تولید

مقدار این اهداف اغلب اختیاری است و در

میشود و تعدادی از یگانها به عنوان حفاظت

منابع مختلف از  %99تا  %33تخمین زده شده

شده معرفی میشوند .تعداد تکرارها براساس

است.
 -0جریمه عدم دستیابی به اهداف ( Species

 SPF :)Penalty Factorکه برای هریک از

آزمون و خطا در طول اجرای نرم افزار تعیین

می شود.
 -8فاکتور تعدیل کننده طول مرز ( Boundary

معیارها تعریف میشود ،ضریبی است که

 :)Length Modifierاین فاکتور در ارتباط با

براساس آن در صورتی که هدف تعیین شده

طول مرز موﺛر بین یگانهای برنامهریزی است

برای معیارها حاصل نشود ،هزینهای به تابع

و میزان تﺄکید بر کاهش طول مرز لکههای

هدف اضافه میشود و هزینه نهایی انتخاب

حفاظتی را تعیین میکند .با افزایش مقدار این

منطقه را افزایش میدهد .هرچه میزان SPF

تﺄکید بر کاهش طول مرز افزایش مییابد و

برای یک معیار بیشتر باشد ،مارکسان تﺄکید

اهداف حفاظتی در تعداد کمتری از لکههای

بیشتری برای دستیابی به هدف تعیین شده

بزرگتر مالقات خواهند شد.

برای آن معیار خواهد داشت .بنابراین
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 -1هزینه آستانه ( :)threshold costدر فایل
پارامتر وروردی همچنان میتوان یک هزینه
آستانه برای انتخاب منطقه تعیین کرد .این
پارامتر باعﺚ می شود هزینه کلی مجموعه از
یک میزان مشخﺺ فراتر نرود.

جمع بندی
با توجه به مطالب بیان شده و قابلیتهای موجود در
نرم افزار مارکسان به نظر می رسد استفاده از این نرم
افزار در مطالعات برنامهریزی حفاظت ،زونبندی و
انتخاب مناطق حفاظت شده و دیگر برنامهریزیهای
حفاظتی کمک شایانی را به محققان در زمینه
حفاظت داشته باشد .با توجه به مطالعات صورت
گرفته با استفاده از این نرم افزار و مقایسه آن با
نرمافزارهای دیگر به نظر میرسد در آینده شاهد
استفاده هرچه بیشتر این نرم افزار در مطالعات
حفاظتی باشیم .همچنین یافتههای پژوهشی جدید
در زمینه نرمافزار مارکسان یک افزونه جدیدی را به
این نرمافزار اضافه نموده است که با استفاده از آن
میتوان در تصمیمگیریهای حفاظتی مختلف مانند
طرحریزی کاربری اراضی ،مناطق دریایی ،شهری و
منطقهای و همچنین برای پشتیبانی از سیستمهای
تصمیمگیری گروهی که در برگیرنده ذینفعان
چندگانه است ،استفاده نمود.
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