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 چکیده

های حفاظتي بسيار زيادی با خود به همراه داشته است. از جمله چالش 21قرن 
وحش است کهبه های حياتتكه شدن و نابودی زيستگاهها تكهاين چالش

ها و جمعيت ها شناخته شده است، زيرا به ترين تهديد متوجه گونهعنوان جدی
ها و افزايش احتمال انقراض آنها سبب کاهش زيستايي جمعيتمرور زمان 

تواند منجر به کاهش اندازه و گردد. از دست رفتن ارتباطات زيستگاهي ميمي
ها و کاهش يا جلوگيری از انتشار و مهاجرت افراد شده که به کيفيت زيستگاه

انقراض ژني و نهايتا سبب ها، کاهش تنوعنوبه خود سبب کاهش اندازه جمعيت
از دست رفتن اين ارتباطات به نوبه خود مي تواند تاثيرات منفي  آنها خواهد شد.

ناشي از تغيير اقليم را چندين برابر نمايد. چرا که تغييرات اقليمي با کاهش 
مطلوبيت زيستگاه های کنوني گونه ها را وادار به تغيير محدوده پراکنش و 

گر مي نمايد.تحت چنين شرايطي يافتن زيستگاه های مطلوب در نواحي دي
ها و حفط ش بسيار مهمي در تسهيل حرکت گونهوجود ارتباطات زيستگاهي نق

های از اين رو، بسياری از تالشبقا آنها در مقابله با تغيير اقليم ايفا مي کند. 
حفاظتي اکنون بر حفظ و افزايش ارتباطات زيستگاهي جهت کاهش تاثيرات 

ترين رويكردی که در حال حاضر به اين مهم شده و اين عوامل متمرکزمنفي 
تارهای ارتباطي ساخو حفاظت از شناسايي  پيشنهاد شده استمنظور مورد 

 باشد.در سيمای سرزمين ميتحت عنوان کريدور

،جريان ژن، تغيير اقليم، ارتباط سيمای سرزمين، انزوا :واژه های کلیدی

 الكتريكيانتشار، مناطق حفاظت شده، مدل مدار 

 مقدمه

کریدورها عناصر خطی سیمای سرزمین بوده که 

سبب برقراری ارتباط میان دو یا چندین لکه 

ها را ان آنزیستگاهی شده و حرکت افراد در می

 .(Soule and Gilpin, 1991) نمایندتسهیل می

توانند به عنوان کریدورهای زیستگاهی زمانی می

رویکردی موثر جهت افزایش ارتباط در سیمای 

بخش وسیعی از ( 4 ،سرزمین استفاده شوند که

های بومی سیمای سرزمین تغییر یافته و برای گونه

های ها به زیستگاهگونه( 2، آن غیرقابل نفوذ باشد

خاصی نیازمند بوده و یا وابستگی اجباری به 

 دعوت سردبیربه 
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 های دست نخورده و آشفته نشده داشتهزیستگاه

ها در مقایسه با مقیاس حرکت گونه( 9 ،باشند

( 1مسافتی که باید طی نمایند محدود باشد. 

داری و حفظ فرآیندهای بوم شناختی نیازمند نگه

 ها باشدهایی بهم پیوسته برای عملکرد آنزیستگاه

(Bennett, 1998, 2003) . امروزه کریدورها از جمله

یش ابزارهای حفاظتی مهم برای حفظ و افزا

روند. ارتباطات ساختاری و عملکردی به شمار می

-منظور از ارتباط ساختاری، پیوستگی فیزیکی لکه

که ارتباط عملکردی  حالی های زیستگاهی است، در

ها در میان های آنها و ژنبه حرکت افراد، جمعیت

Bennett, 1998, 2003 ;) ها اشاره داردزیستگاه

., 2012et alRudnickr  .) در صورتی که ساختار

جایی و حرکت افراد را فیزیکی کریدورها امکان جابه

فراهم نماید، سبب برقرار  ارتباط عملکردی نیز 

امروزه با توجه (. Bennett, 1998, 2003) گرددمی

-به روند سریع تغییرات اقلیمی نقش این چیدمان

ها و مناطق های زیستگاهی در حفاظت از گونه

از هر زمان دیگری پررنگ شده  حفاظت شده بیشتر

شود که با توجه به روند است. پیش بینی می

تغییرات اقلیمی، مناطق حفاظت شده کنونی در 

آینده کارآیی الزم در حفاظت از گونه ها را نداشته 

خواهند  باشند. زیرا که بسیاری از گونه ها مجبور

های پراکنش جغرافیایی با تغییر اقلیم محدودهبود 

حفاظت از مناطق  ا تغییر داده و از این روخود ر

در این  (.Monzon et al., 2011) شوندخارج شده 

های ها جهت انتشار و یافتن کنامگونه تواناییبین، 

 نمایدها ایفا میاقلیمی نقش مهمی را در بقا آن

(Loarie et al., 2009; Pearson, 2006) . اگر به هر

ها وجود برای گونهدلیلی امکان حرکت و انتشار 

نداشته باشد، و با توجه به روند سریع تغییرات که 

ها برای سازگاری با شرایط بیشتر از توانایی گونه

ها انقراض خواهد وشت نهایی آنباشد، سرنجدید می

-ترین استراتژی، یکی از مهملذا (Post, 2013) بود

های حفاظتی پیشنهاد شده در مواجه با تغییرات 

افزایش ارتباط میان مناطق حفاظت شده اقلیمی، 

که هم سبب ( Kostyack et al., 2011) باشدمی

افزایش انعطاف پذیری شبکه مناطق شده و هم با 

ها در دراز آن ءها سبب بقاحفظ توانایی انتشار گونه

 گردد.مدت می

موارد کریدورها  ای ازپارهدر  ها،علیرغم این مزیت

منفی باشند. از جمله دارای تاثیرات  ممکن است

ها، ورود های مهاجم و بیماریتسهیل گسترش گونه

تواند سبب کاهش های جدید به جمعیت که میژن

های سازشی و کاهش تنوع ژنتیکی توانایی

ه واسطه هیبریداسیون برون و ها گردد ) بجمعیت

های ای(، افزایش دسترسی گونهگونهدرون

و تسهیل گسترش خوار، رقیب و یا شکارچیان طعمه

 های طبیعی از جمله آتش سوزیآشفتگی

(Bennett, 1998, 2003).  کارآیی کریدورها  تحت

تاثیر عوامل مختلقی از جمله شکل، اندازه و 

معموال  (.Harrison, 1992) های انسانی استفعالیت

ه کریدورهای به دلیل اینک ترکریدورهای عریض

، شوندداده میشوند ترجیح باریک تر را شامل می

های اراضی و باتوجه به کاربری در عمل ولی

تر های مالی معموال کریدورهای باریکمحدودیت

. ( 2008et alBeier ,.) شوندکه انتخاب میهستند 

ای برای براساس منابع علمی، محدوده گسترده

ین شده است که یعرض کریدورها تعتعیین حداقل 

 ,.Majka et al) شناسی گونه هدفبسته به زیست

از چندین متر تا چندین کیلومتر را شامل  (2007

جثه  رسد که پستانداران کوچکشود. به نظر میمی

ت هایی که حساسیت چندانی به میزان مساحگونه و
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تهای باریک این زیستگاهی در دسترس ندارند در ان

هایی با گستره که گونه طیف قرار بگیرند، در حالی

 تر هستند.ند کریدورهایی عریضخانگی وسیع نیازم

رویکردهایی که جهت  جملهدر حال حاضر، از 

ارزیابی کارایی کریدورها و در اصل هر گونه ساختار 

ارتباطی مورد استفاده قرار گرفته است اندازه گیری 

های زیستگاهی مرتبط میزان تبادل ژن در میان لکه

و مقایسه آن  (Beier, 2013 Gregory and) همه ب

های زیستگاهی ایزوله است. زیرا وجود تبادل با لکه

ها در های آنژنی نشان دهنده حرکت افراد و ژن

ها و در واقع موفقیت کریدورها در میان جمعیت

 باشد. برقراری ارتباطات عملکردی می

رویکردهای مختلفی برای کمی نمودن و شناسایی 

اند که سعه یافتهارتباطات زیستگاهی و کریدورها تو

ها دو رویکردآنالیز حداقل هزینه و مدل از بین آن

های مورد استفاده ترین روشمدار الکتریکی متداول

 McRae, ., 2013; et alCushman) باشندمی

مسیری را شناسایی حداقل هزینه  آنالیز. (2006

حداقل میزان  گونه با کمک آن محتمل کند کهمی

بین نواحی هزینه ممکن هنگام جابه جایی 

 این آنالیز هرچند که .گرددزیستگاهی می

ترین روشی است که برای طراحی گسترده

های ارتباطی میان مناطق حفاظت شده کریدور

 ,.Singleton et al) مورد استفاده قرارگرفته است

 حداقل هزینه تنها به به دلیل اینکه مسیر با( 2002

اغلب این قابلیت را  اندازه یک پیکسل پهنا دارد،

ندارد که به عنوان یک ناحیه واقعی برای حفاظت 

با  پیشنهاد شود. لذا پیشنهاد شده است که کریدور

ها با حداقل ای از پیکسلکه مجموعه حداقل هزینه

 et alRudnickr ,.) دهزینه است شناسایی شو

یی کریدورها شناسا در مدل مدار الکتریکی .(2012

های براساس شدت جریان الکتریکی در میان لکه

شدت  به دلیل اینکهگردد. زیستگاهی مشخص می

جریان نشان دهنده احتمال حرکت افراد در بین 

باشد، نواحی با شدت جریان باالی ها میزیستگاه

عبوری به عنوان بهترین مسیرهای حرکت افراد 

استفاده از این شوند. به عالوه با درنظر گرفته می

مدل امکان شناسایی نواحی گردنه بطری که نقش 

بسیار مهمی در حفظ یکپارچگی ارتباطات 

 McRae and)د کنند وجود دارزیستگاهی ایفا می

Shah, 2009)فرد این مدل در  به . ویژگی منحصر

مقایسه با مدل حداقل هزینه در این است که 

الکتریکی برخالف کریدورهای حداقل هزینه، جریان 

با محدودیت فاصله روبه رو نبوده و لذا امکان 

شناسایی تمامی مسیرهای ارتباطی ممکن بین 

نواحی زیستگاهی وجود دارد. این امر از نظر 

 صورتی حفاظتی بسیار حائز اهمیت است. زیرا در

که برخی از این کریدورها از بین بروند، کریدوهای 

ادر به ها قدیگری وجود دارد که افراد گونه

 ,Rainey) ها خواهند بودجایی از طریق آنجابه

2015). 

با وجود اهمیت ذکر شده و مطالعات بسیاری که در 

شود ها انجام میسراسر جهان در ارتباط با کریدور

نقش این مطالعات در ایران کمرنگ بوده و مطالعات 

صورت گرفته در این زمینه انگشت شمار هستند. 

توجه بیشتری به موضوع  ستا بنابراین ضروری

ها در حفاظت از تنوع زیستی کریدورها و نقش آن

مراکز دانشگاهی و سازمان حفاظت  کشور شود و

محیط زیست بحث مطالعه و شناسایی کریدورهای 

های مهم حیات وحش در کشور را جز اولویت

 پژوهشی خود قرار دهند.
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