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 انچهار گونه از گاوسان یستگاهیز يهالکه يساختار یوستگیمحدوده پراکنش و پ یابیارز

)Bovidae( در استان فارس  
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  دهیکچ

منوط بـه کـاهش    کردهایرو نیا تیمحور در کشور هستند. موفق-محور و مکان-گونه یحفاظت يکردهایاساس رو ،جثهخواران بزرگعلف

 یسـتگاه یز يهالکه یوستگیاست. در مطالعه حاضر محدوده پراکنش و پ يدیکل يهاستگاهیز در هاگونه ياز انزوا یناش یکیژنت داتیتهد

ــOvis gmelini( یدر گوســـفند وحشـــ ــیا ي)، آهـــوCapra aegagrus( ی)، بـــز وحشـ    ریـــ)، و جبGazella subgutturosa( یرانـ

)Gazella bennettiiنشـان   جیشد. نتا يسازنقشه لیفاکتور نهیحداقل هز يرهایمس یوستگیپو مدل  یحداکثر آنتروپ تمی) با استفاده از الگور

 نیترها مهمو علفزار ن،یسرزم يمایس يدارد، مناطق تحت حفاظت، ناهموار قرار یمتفاوت يفاکتورها ریثأت تحت هاداد اگرچه پراکنش گونه

از مقاومت  یناش تواندیدر محدوده مناطق تحت حفاظت قرار گرفت که م یستگاهیز يهااز لکه ياریبس. هستند هادر پراکنش گونه رهایمتغ

ـ از کرزیـادي   نسـبت  قرارگـرفتن  هـا، از گونه یبرخ درمناسب  يساختار یوستگیپ رغمبهدر خارج از مناطق باشد. زیاد  یطیمح  يدورهای

شده را کاهش دهد. انتخـاب  ینیبشیپ يدورهایعملکرد کر ندتوایم ستگاهیانسان در ز يدر خارج از مناطق تحت حفاظت و ردپا یرتمهاج

 ییکـارا  شیدر افـزا  ینقش مهم یمشارکت فاظتعنوان مناطق تحت حباال به ییجابا نرخ جابه یمهاجرت يدورهایو کر يدیکل يهاستگاهیز

 نیسرزم يمایدر سطح س کپارچهی تیریمد ازمندین ،خوارانکه حفاظت از علف دهدیدست آمده نشان مهب جی. نتاموجود دارد یشبکه حفاظت

  مناطق است. نیب يعملکرد یوستگیپ يبا هدف برقرار

  

 
  

  شدهگاوسانان، مناطق حفاظت ،یمهاجرت يدورهایکر ،يدیکل ستگاهیز ستگاه،یز یوستگیپ: يدیلک يهاواژه

  

  

  

  

  

  
  

  ، شیرازرازیدانشگاه ش ،يدانشکده کشاورز ست،یزطیو مح یعیمنابع طب یبخش مهندس اریاداست .1

  ، شیرازرازیدانشگاه ش ،يدانشکده کشاورز ست،یز طیمح یعلوم و مهندس یکارشناس يدانشجو. 2
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  مقدمه

در  یانسان يهادخالت شیافزا جهیدر نت یاراض يکاربر راتییتغ

را بـا   یسـت یحفاظت از تنوع ز ،یمیاقل راتییو وقوع تغ ستگاهیز

ـ ). عـالوه بـر ا  20و  8مواجه کرده است ( يادیز يهاچالش  ن،ی

و کمبـود   یعـ یطب يهاستمیس یدگیچیاز پ یناش يهاتیمحدود

 سـتم یاکوس کیـ  يهاگونهحفاظت از تمام  ،یو انسان یمنابع مال

 يریکــارگبــه ،یطیشــرا نی). در چنــ34( کنــدیممکن مــریــرا غ

 يبرا يمحور راهکار-محور و گونه-مکان یحفاظت يکردهایرو

شده است. انتخـاب منـاطق تحـت    اشاره يهاتیغلبه بر محدود

محــور و اســتفاده از -مکــان يکردهــایاز رو ياحفاظــت نمونــه

 يکردهـا یاز رو یمصـداق  ،یکـانون  يهـا ونههمچون گ یمیمفاه

ـ  غـم ربه). 13است ( یستیمحور در حفاظت از تنوع ز-گونه -هب

وسـعت   ر،یـ اخ يهـا محور در سال-مکان يکردهایرو يریکارگ

ـ مناطق، و تغ نیب یوستگیکم، انزوا، قطع پ محـدوده پـراکنش    ریی

منجـر بـه    توانـد ی) مـ 47و  41( یمـ یاقل راتییتغ اثر در هاگونه

). در 35مناطق تحت حفاظت شود ( یختشناعملکرد بوم کاهش

 يارهـا یمع یدگیـ چیپ زیـ محـور ن -گونـه  يکردهـا یرابطه بـا رو 

و عـدم   ،ياگونـه انتخـاب تـک   يکردهـا یانتخاب، استفاده از رو

) منجـر بـه   15منتخـب (  يهاگونه یستگاهیز یوستگیتوجه به پ

ه شـد  یسـت یحفاظـت از تنـوع ز  براي روش  نیابهام در کاربرد ا

محـور  -محور و گونه-مکان یحفاظت يکردهایرو بیاست. ترک

ـ اولو بـا  مناطق و هاانتخاب هوشمندانه گونه يبرا  ،یحفـاظت  تی

در  یسـت یاهـداف حفاظـت از تنـوع ز    شـبرد یدر پ یینقش بسزا

 ).34دارد ( نیسرزم يمایسطح س

ــروزه ــاه ام ــه میاز مف ــایدر رو ياچندگون ــاظت يکرده  یحف

مناطق تحت حفاظت، بلکـه در   یطراح يتنها برانه ،محور-گونه

و  36( شـود یاستفاده مـ  زیمناطق ن نیا نیب یوستگیپ يزیرطرح

 يامنظور استفاده از مفهوم حفاظـت چندگونـه  به رو،نی). از ا51

پـراکنش و   ودهمحـور، در گـام اول محـد   -گونه يکردهایدر رو

 ي. برقـرار شـود یم یابیارز هاگونه یستگاهیز يهالکه یوستگیپ

 یکـ ی دورهایو حفاظت از کر یستگاهیز يهالکه نیب یوستگیپ

منـاطق تحـت    یشـناخت نقـش بـوم   شیافـزا  یاصل يهالفهؤاز م

افـراد،   ییدر جابجـا  لیسـبب تسـه   توانـد یحفاظت است که مـ 

ـ  بقـا و   يبـرا  يضـرور  یشـناخت بـوم  انـات یو جر یتبادالت ژن

 ).16( شود هاگونه يداریپا

 یابیــارز يهــاتمیالگــور و شــناختیآشــیان بــوم هــايمــدل

ـ   ییابزارها ،یوستگیپ ـ یبشیبنیـادي در پ  و هـا پـراکنش گونـه   ین

هستند  یژن انیدر مقابل جر نیسرزم يمایس يرینفوذپذ یابیارز

 پـراکنش  بینـی پـیش  بـراي  متعـددي  هاي). تاکنون الگوریتم49(

 یسـتگاه یز یوسـتگ یپ يسازیکمّ نیهمچن و) 21 و 14( هاگونه

ــ54و  37( ــاتی در    ی) معرف ــز مطالع ــران نی ــت. در ای ــده اس ش

 یسـتگاه یز یوسـتگ یپ یابیـ سازي پـراکنش و ارز خصوص مدل

 29)، خزنـدگان ( 28و  4)، پرندگان (53و  31، 6، 1پستانداران (

 مطالعاترغم به. است ) انجام شده43و  3)، و دوزیستان (57و 

 در ،يجانور يهاگونه پراکنش سازيمدل با رابطه در زیاد نسبتاً

سازي تنها در رابطه با یـک گونـه صـورت    مطالعات، مدلبیشتر 

 نبـوده  ايسـازي چندگونـه  گرفته و این مطالعات در قالب مـدل 

-شـده نشـان  مطالعات انجـام  ن،یا بر عالوه). 33 و 24 ،5( است

 یابیدر ارز یطیمح يرهایمتغ یمکان اسینوع و مق تیاهم دهنده

 و 12اسـت (  ينورجـا  يهـا گونـه  ستگاهیز یوستگیپراکنش و پ

55.( 

 یکـانون  يهـا در انتخاب گونه ارهایاز مع يامجموعه اگرچه

شده محور نقش دارند، مطالعات انجام-گونه یحفاظت میدر مفاه

 نیتـر از مهـم  یکـ ی یمکان يازهایکه مساحت و ن دهدینشان م

ــاب ا ــا در انتخ ــفاکتوره ــه نی ــاگون ــت ه ــا از). 34( اس  رو،نی

متنـوع   يهـا و گونه هاستگاهیقراردادن ز جثه باران بزرگاپستاند

 کردهـا یرو نیا يمناسب برا يانهیخود، گز یچتر حفاظت ریدر ز

بودجـه، زمـان و    يهـا تیمحـدود  گـر ید ي). از سو46هستند (

 ریـ اخ يهـا سال در که است سبب شده زمایو کار ،یانسان يروین

در انتخاب مناطق تحت حفاظت بر پستانداران  تیاولو نیشتریب

. مطالعه حاضـر بـا   شودخواران متمرکز جثه همچون علفرگبز

چهـار   یستگاهیز یوستگیپ يسازیپراکنش و کمّ یابیهدف ارز

-مـدل  يجداگانه برا يرهایخوار با درنظر گرفتن متغگونه علف

 هااز گونه کیهر  یستگاهیز یوستگیپ یابیپراکنش و ارز يساز
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پـراکنش و   يسـاز مـدل  يهـا تمیمنظور از الگورنیبد. شد انجام

ـ فاکتور نـه یهز اقلحد يرهایمس ـ ) ارز1( يبـرا  لی پـراکنش   یابی

 یمهـاجرت  يدورهایکر یی) شناسا2( ،یستگاهیز يهالکه یمکان

 نیارتباط ب يبرقرار يبرا يدیمناطق کل ییشناسا) 3( ها،لکه نیب

ـ ) ارز4و ( هـا، تیجمع منـاطق تحـت حفاظـت در     ییکـارا  یابی

 وسانان استفاده شد. گا يدیکل يهاستگاهیپوشش ز

  

  هامواد و روش

 منتخب يهامنطقه مورد مطالعه و گونه

و  زدی هاياز استان ییهااستان فارس و بخش ،مورد مطالعه منطقه

متنـوع   یو توپـوگراف  ییوهواآب طی. شراردیگیاصفهان را در بر م

 ،یتـوران - رانیو ا یزاگرس یپوشش هیدر ناح يریقرارگ نیو همچن

را در  يجـانور  يهـا مطلـوب گونـه   يهاستگاهیاز ز یعیوس فیط

ـ ا از. است منطقه شکل داده نیا از منـاطق تحـت    ياشـبکه  رو،نی

مربع انتخـاب شـده    لومتریک 21000به  کینزد یحفاظت با وسعت

متنوع  ادیوسعت ز لیدلمنطقه مورد مطالعه به یمیاقل طیاست. شرا

مالی، ناحیـه  همچون ناحیه سرد و خشک ش یمیبوده و طبقات اقل

مرطـوب غربـی، و   معتدل و مرطوب مرکزي، ناحیـه گـرم و نیمـه   

- است. حضـور گوشـت   کیجنوبی قابل تفک خشکناحیه گرم و 

خـرس   )،Panthera pardus saxicolorهمچون پلنـگ (  یخواران

ــوه ــرگ (Ursus arctos( ياقه ــال Canis lupus)، گ )، کاراک

)Caracal caracal( یرانیر اگومانند  یخواران)، و علفEquus 

hemionusــ ــفند وحش ــOvis gmelini( ی)، گوس ــز وحش  ی)، ب

)Capra aegagrus(، یرانیا يآهو )Gazella subgutturosa و ،(

ـ ) اهمGazella bennettii( ریـ جب  يهـا سـتگاه یحفاظـت از ز  تی

 منطقه از کشور را دوچندان نموده است.   نیا یعیطب

 

 یطیمح يرهاینقاط حضور و انتخاب متغ يآورجمع

مورد مطالعه با استفاده از مشـاهدات   يهانقاط حضور گونه ثبت

انجـام   1399تا  1395 يهاسال نیب ياتله يهانیو دورب میمستق

و  یاز دو گونه گوسفند وحش ییهاتیشد. در حال حاضر جمع

منطقــه تحــت حفاظــت در  22و  18در  بیــترتبــه یبــز وحشــ

 یرانیا يآهو ،مقابل محدوده مورد مطالعه گزارش شده است. در

) رانیمنطقه شکارممنوع بصـ و  بمو یتنها در دو منطقه (پارك مل

 ه،یـ قطروئ یدر چهار منطقه تحت حفاظت (پارك ملـ  زین ریو جب

و چاه  جانیمناطق شکارممنوع مزاو شده هرمود، منطقه حفاظت

 ،ینقطه حضور گوسـفند وحشـ   167نفت) حضور دارند. تعداد 

نقطه  20و  ر،یحضور جب قطهن 28 ،ینقطه حضور بز وحش 118

ـ یا يحضور آهـو  ـ ثبـت و وارد تحل  یران ). 1شـد (شـکل    هـا لی

ـ از  یمکـان  یمنظور کاهش خودهمبستگبه بـا   یمکـان  لتـر یف کی

 ).10متر استفاده شد ( 500شعاع 

ــوع ــایمتغ ن ــدوده تحل   يره ــدل و مح ــه م ــده ب ــواردش    لی

)Extent sizeسـاس  در هـر سـلول بـر ا    رهـا یمحاسبه متغ ي) برا

شده انتخاب يرهای). متغ50و  40، 22شد ( نییمرور مطالعات تع

حفاظت، فاصـله   ،یتوپوگراف يرهایشامل متغ یدر پنج طبقه اصل

-میتقس ی/پوشش اراضيو کاربر ،یاهیپوشش گ ،یانسان هیاز ابن

ـ بسـته بـه نـوع متغ    لیـ شد. اگرچه اندازه محـدوده تحل  يبند  ری

انـدازه  پـراکنش در   يسـاز دلم يهالیتمام تحلاما متفاوت بود، 

پـراکنش   يهامدل .متر انجام شد Grain size (50 × 50سلول (

 ینیگزیعنـوان جـا  بـه  توانـد یخرد مـ  یمکان اسیشده در مقهیته

سـطوح مقاومـت اسـتفاده     نکـرد یدر کمّ یحرکت يهاداده يبرا

 يشده در مناطق مرکزمطالعات انجام ،گرید ي). از سو59شود (

 يهـا مدل ییاندازه سلول، کارا شیکه با افزا دهدینشان م رانیا

خواران کـاهش  مطلوب علف يهاستگاهیز ینیبشیپراکنش در پ

×  50در مطالعه حاضر از اندازه سـلول   رو،نی). از ا32( ابدییم

  خواران استفاده شد. پراکنش علف يهانقشه هیته يبرامتر  50

 

 یتوپوگراف -

در  بیارتفـاع و شـ   يرهـا یرتفاع، متغا یاستفاده از نقشه رقوم با

 يمتر اسـتخراج شـد. شـاخص نـاهموار     50×  50اندازه سلول 

پنجـره متحـرك (محـدوده     کیـ عوارض با درنظر گرفتن  یمحل

) و شـاخص  52متر در اطراف هر سلول ( 150) به شعاع لیتحل

 يبافر در بیش نیانگیبا محاسبه م زین نیسرزم يمایس يناهموار

). 10اطـراف هـر سـلول محاسـبه شـد (     در  ترلـوم یبه شعاع دو ک
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) نقشه منطقه مورد مطالعه و نقاط حضور چهار گونه از خانواده گاوسانان .1شکل 

  

ـ پنجـره متحـرك بـه طـول و عـرض       کیارتفاع در  نیانگیم  کی

ـ تعر يشد. بـرا  يریگاندازه لومتریک ابتـدا   ،یزگـاه یمنـاطق گر  فی

ارتفاع محاسـبه و سـپس    یبا استفاده از نقشه رقوم هر نقطه بیش

ـ تعر زگـاه یگر نـوان عدرجه به 30از  شیب بیمناطق با ش شـد   فی

 محاسبه شد.  GIS طیدر مح هازگاهیاز گر ییای). فاصله جغراف50(

  

 حفاظت -

 پـراکنش  از ايدر حـال حاضـر، بخـش عمـده     نکهیتوجه به ا با

بنـابراین   اسـت،  حفاظـت  تحـت  مناطق به محدود خوارانعلف

ثر بر پـراکنش  ؤم ياز فاکتورها یکیاظت حف تحت مناطق وجود

 طیمنظور بـا اسـتفاده از تـابع فاصـله در محـ     نیبد. است هاگونه

GIS ن، یشـد. همچنـ   يریگفاصله از مناطق تحت حفاظت اندازه

پنجره به طول و عـرض   کیشده در حفاظت يهاسلول یفراوان

 محاسبه شد. لومتریک کی

  

 یانسان هیاصله از ابنف -

ـ استفاده از تـابع فاصـله، م   با  منـاطق  و هـا فاصـله از جـاده   زانی

 شد.  هالیمحاسبه و وارد تحل یمسکون

 متغیرهاي پوشش گیاهی -

در محـدوده مـورد    یاهیـ شده تفـاوت پوشـش گ  نرمال شاخص

 2019در سـال   Landsat 8مطالعه با استفاده از تصاویر سـنجده  

پنجـره متحـرك بـه     کیـ در  NDVIاخص شـ  نیانگیتهیه شد. م

 .شدمحاسبه  لومتریک کیطول و عرض 

  

 ی/پوشش اراضيکاربر -

 ،منطقـه مـورد مطالعـه    ی/پوشـش اراضـ  ياستفاد از نقشه کاربر با

(شـامل   یو باغـات، منـاطق جنگلـ    يکشـاورز  یچهار طبقه اراض

 بـا  هـا از بوتـه  دهیپوشـ  منـاطق ( زاربوته ،)هازارها و جنگلدرخت

بـا پوشـش    یمرتعـ  یدرصد)، و علفزار و اراض 10از  شیب تراکم

و تراکم کمتـر   پراکنده یاهی(علفزارها و مراتع با پوشش گ فیضع

از طبقات  کیدرصد) استخراج شد. در گام بعد، نسبت هر  25از 

اطـراف هـر    لـومتر یک کیپنجره متحرك به طول و عرض  کیدر 

ـ بر محاسبه نسـبت هر . عالوهشدسلول محاسبه  ـ ت از کی  يهـا پی

 محاسبه شد. زین علفزارها و زارهاشده، فاصله از بوتهانیب

پـراکنش   يهـا واردشده به مدل يرهایکاهش تعداد متغ يبرا

 يبنـد از روش خوشه رها،یمتغ نیب یکاهش همبستگ نیو همچن
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منظـور  نیاستفاده شد. بـد  رهایمتغ يبندگروه يبرا یمراتبسلسله

در  رهایتمام متغ رسونیپ یمبستگدر ابتدا با استفاده از شاخص ه

ـ متغ يشـامل تعـداد   هشدند که هر گـرو  يبندچند گروه طبقه  ری

بـا اسـتفاده از    يسـاز ). در گام بعد، مـدل 38و  9ناهمبسته بود (

درصد سـهم در   نیشتریبا ب يرهایهر گروه اجرا و متغ يرهایمتغ

 نیتـر با اسـتفاده از مهـم   ییمدل نها تی. در نهاشدمدل انتخاب 

 يرهـا یمتغ 1 جـدول  در). 39( شـد  اجرا هاتمام گروه يرهایغمت

  پراکنش هر گونه آورده شده است. ییواردشده در مدل نها

 

  مدل ياجرا

 تمیبـا اسـتفاده از الگـور    یسـتگاه یز يهـا پراکنش لکه ینیبشیپ

-). به25انجام شد ( R 3.6.3 طیدر مح dismo جیمکسنت در پک

نقطـه   1000حضور، تعـداد  نقاط عدم بیاز ار يریمنظور جلوگ

بـافر بـه    کیـ و با درنظر گـرفتن   یصورت تصادفحضور بهعدم

 75). از 12(شد اطراف نقاط حضور استخراج  لومتریک 20شعاع 

آزمون  يبرا ماندهیدرصد باق 25از آموزش و  يدرصد نقاط برا

بـا اسـتفاده از آزمـون     رهـا یمتغ تیاهم یابیمدل استفاده شد. ارز

گرفت. مـدل مسـکنت بـا اسـتفاده از روش     صورت  فیجک نا

بـا   ییمـدل نهـا   ییاجرا و کارا 10متقابل با تعداد تکرار  یابیارز

) AUCکننـده ( افتیعامل در یژگیو یحنمن ریاستفاده از سطح ز

 وسـته ینقشـه پ  لیمنظـور تبـد  شـد. بـه   یابیارز TSSو شاخص 

ــه  ــپــراکنش ب  نیو همچنــ تیــمطلوب/عــدمتینقشــه مطلوب کی

ــا ــ ییشناسـ ــاهلکـ ــتگاهیز يهـ ــکل یسـ ــتانه يدیـ   10 از آسـ

Percentile training presence  ) بـا اسـتفاده از   27استفاده شـد .(

- حفاظـت  يدیـ کل يهاستگاهینسبت ز ،مناطق تحت حفاظت هیال

ـ پناهگـاه ح  ،ی(پارك ملـ  یاز طبقات حفاظت کیشده در هر  - اتی

  . شدمنطقه شکارممنوع) محاسبه و شده، وحش، منطقه حفاظت

 

 يدیکل یستگاهیز يهالکه نیب يساختار یوستگیپ یابیارز

ـ ز تـابع  از استفاده با هااز گونه کیپراکنش هر ینیبشیپ نقشه  ری

 ). 30شد (تبدیل به سطح مقاومت 

)1(                                                         1*HS-R=1000 

سـلول و   بـه هـر   افتهیمقاومت اختصاص زانیم Rمعادله  نیا در

HS شده در آن سلول است. با اسـتفاده  ینیبشیپ تیمطلوب زانیم

ـ تابع تنها منـاطق بـا مطلوب   نیاز ا  يهـا ارزش ،نییپـا  اریبسـ  تی

آمـده در  دسـت هب یمقاومت ری. مقادکنندیکسب م ییباال یمقاومت

ـ تـابع درون  ازو بـا اسـتفاده    10صفر تـا   نیب تینها  یخطـ  یابی

 یابیـ کـه هـدف مطالعـه حاضـر ارز     شـد. از آنجـا   يبنداسیمق

در محدوده پـراکنش بـالقوه هـر گونـه بـود،       ستگاهیز یوستگیپ

بـا   یوسـتگ یپ يهـا تمیالگـور  يبـرا أ انتخاب نقـاط مبـد  بنابراین 

 ). 28انجام شد ( ریز کردیاستفاده از رو

 کیـ صـفر تـا    نیشده بـ ینیبشیپ تینقشه مطلوب ،گام اول در

 تیـ در ابعاد نقشـه مطلوب  يررست هیال کیشد. سپس  يبنداسیمق

 یصورت تصـادف به کیاز صفر تا  یتصادف يهاو ارزششده  هیته

. در گـام  افـت یآن اختصـاص   يهابه سلول کنواختی عیو با توز

شـده  يبنـد اسیـ شده از نقشه پـراکنش مق دیتول يبعد، نقشه رستر

 تیـ شـوند. در نها  نیـی مثبـت تع  ریبا مقاد يهاشد تا سلول قیتفر

ل (متناسب با تعداد نقاط حضور هر گونـه) بـا ارزش   سلو يتعداد

- انتخـاب  يهـا ). سـلول 18انتخاب شد ( یصورت تصادفمثبت به

 یوسـتگ یپ يهـا لیـ تحل يبـرا  أمبـد  نقـاط  عنوانبه تیشده در نها

ـ  یوسـتگ یگرفـت. پ  رمـورد اسـتفاده قـرا    سـتگاه یز  يهــالکـه  نیب

ـ اکتورف نهیحداقل هز يرهایمس کردیبا استفاده از رو یستگاهیز  لی

  ).37شد (بررسی ) UNICOR( یجهان سازهیافزار شب) در نرم17(

 

 پراکنش يهانقشه قیتلف

 یتوپـوگراف  طیبا شـرا  یمناطق ،مورد مطالعه يهاگونه نکهیتوجه به ا با

 يو آهـو  ریـ جب یستگاهیز يهانقشه لکه کنند،یمتفاوت را انتخاب م

و بـز   یوسـفند وحشـ  گ يدست آمده بـرا هب جیو نتا گریکدیبا  یرانیا

  دست آمد.  هب یبیترک يهاو نقشهشدند  قیبا هم تلف زین یوحش

 

 جینتا

 يهاستگاهیز یپراکنش مکان يسازپراکنش و نقشه يسازمدل

 يدیکل

دهنـده  خـانواده گاوسـانان نشـان    يهـا پراکنش گونـه  يسازمدل

ـ   تمیالگـور  يبـاال  ییکارا  يهـا سـتگاه یز ینـ یبشیمکسـنت در پ

 يرهـا یمتغ نیتـر مهـم ). 2 جدول( بود هاز گونها کیمطلوب هر
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 خوارسازي پراکنش و ارزیابی پیوستگی زیستگاه چهار گونه علفمتغیرهاي نهایی واردشده در مدل .1جدول 

  جبیر  آهوي ایرانی  بز وحشی  گوسفند وحشی  متغیر

    *   *  ارتفاع (متر)

       * شیب (درصد)

      شاخص ناهمواري محلی عوارض (متر)

  *  *  *  *  اخص ناهمواري سیماي سرزمین (درصد)ش

      *  *  میانگین ارتفاع در یک پنجره متحرك به طول و عرض یک کیلومتر (متر)

  *    *  *  فاصله از گریزگاه (متر)

  *  *  * * نسبت مناطق تحت حفاظت در یک پنجره متحرك به طول و عرض یک کیلومتر

       *  فاصله از مناطق تحت حفاظت (متر)

    *  * * ه از جاده (متر)فاصل

  *    * * فاصله از مناطق مسکونی (متر)

      * * شاخص پوشش گیاهی 

    *  * *  نسبت اراضی کشاورزي در یک پنجره متحرك به طول و عرض یک کیلومتر

  *  *  * *  نسبت مناطق جنگلی در یک پنجره متحرك به طول و عرض یک کیلومتر

    *  *  *  ه طول و عرض یک کیلومتر زارها در یک پنجره متحرك بنسبت بوته

      *  *  نسبت علفزارها در یک پنجره متحرك به طول و عرض یک کیلومتر

  *  *  *   فاصله از علفزارها (متر)

  *    *    زارها (متر)فاصله از بوته

  

هاي نسبت زیستگاه ،انتزخوار. اعداد داخل پربینی پراکنش چهار گونه علفترین متغیرها در پیششاخص کارایی مدل و مهم .2جدول 

  دهد.شده به کل مناطق تحت حفاظت را نشان میهاي مطلوب حفاظتمطلوب به کل منطقه و نسبت زیستگاه

 کارایی مدل گونه

AUC-TSS 
  متغیرهاي مهم در پراکنش گونه

هاي زیستگاه

  )2mkمطلوب (

هاي زیستگاه

  شدهحفاظت

گوسفند 

  وحشی
773/0 – 991/0  

زمین، نسبت مناطق تحت حفاظت، ناهمواري سیماي سر

  زارهافاصله از مناطق مسکونی، اراضی جنگلی، نسبت بوته
)5/16 (20852  )24/44 (9225  

  971/0 – 798/0  بز وحشی

نسبت مناطق تحت حفاظت، فاصله از گریزگاه، ناهمواري 

سیماي سرزمین، فاصله از مناطق مسکونی، اراضی جنگلی، 

  نسبت علفزارها

)63/5 (7082  )36/98 (6966  

  985/0 – 998/0  ایرانی يآهو
زارها، نسبت مناطق تحت حفاظت، ناهمواري نسبت بوته

  سیماي سرزمین، فاصله از علفزارها
)80/0 (1003  )15/91 (914  

  981/0 – 971/0  جبیر
نسبت مناطق تحت حفاظت، ناهمواري سیماي سرزمین، 

 فاصله از مناطق مسکونی، علفزارها
)15/2 (2710  )14/91 (2470  
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مطلوب بسته به نـوع گونـه    يهاستگاهیکننده و سطح زینیبشیپ

شـده  اظـت حف يهاستگاهیسطح ز نیشتری). ب2(شکل  بود ریمتغ

ـ  یگوسفند وحشبراي سطح  نیو کمتر یبز وحش يبرا دسـت  هب

بختگـان، پـارك    یبمو، پارك مل یهمچون پارك مل یآمد. مناطق

شـده  مود، منطقـه حفاظـت  شده هرمنطقه حفاظت ه،یقطروئ یمل

شده بختگـان، و منـاطق شـکارممنوع    بهرام گور، منطقه حفاظت

ـ ) هر2(شـکل   جانینفت و مزاهوا، چاهباغ، کوهدره ران،یبص  کی

مـورد مطالعـه نشـان     يهـا از گونـه  یبرخ يبرا ییباال تیمطلوب

در  یمطلـوب  يهـا ستگاهیبر مناطق تحت حفاظت، زدادند. عالوه

منطقه  یغربطور مثال، در جنوبشد. به ینیبشیپ زیمناطق آزاد ن

مناطق تحت حفاظت هرمود و  نیو در حد فاصل به مطالعمورد 

 ینـ یبشیپ یبز وحش يبرا یمطلوب یستگاهیز يهالکه ،نفتچاه

و حد فاصـل منـاطق تحـت حفاظـت      یشرق يهاشد. در بخش

 زیـ کـوه ن منطقـه روشـن   یضلع شـرق  ایگور و کوهستان و بهرام

. در رابطـه  شـود یم دهیحضور آهو د يبرا یمطلوب يهااهستگیز

ه، مطالعـ مـورد  منطقه  یشرقو جنوب یشرقدر شمال زین ریبا جب

ـ یبشیپـ  یمطلوب یستگاهیز يهامحدوده در  تیـ شـد. در نها  ین

شده در ینیبشیمطلوب پ يهاستگاهیز ،یرابطه با گوسفند وحش

ز جملـه  ا يادیـ ز يهـا خارج از مناطق تحت حفاظت در بخـش 

ـ  جیشد. مجموع نتا ینیبشیو جنوب پ يشمال، مناطق مرکز -هب

کـه نسـبت منـاطق تحـت حفاظـت،       دهـد یآمده نشان مـ دست

در  رهـا یمتغ نیتـر و علفزارهـا مهـم   ن،یسرزم يمایس يناهموار

 مورد مطالعه است.  يهامطلوب گونه يهاستگاهیز ینیبشیپ

  

 يدیکل يهاهستگایز نیب يساختار یوستگیپ

 زانیـ نشان داد کـه م  یستگاهیز يهالکه نیب يساختار یستگویپ

شده، و نسـبت  ینیبشیپ يدورهایوسعت کر ستگاه،یز یوستگیپ

اسـت (شـکل    ریشده بسته به نوع گونه متغحفاظت يدورهایکر

تـراکم   ،یو بز وحشـ  ی). در رابطه با گوسفند وحش3، جدول 3

مطالعـه   دمـور در تمام محدوده  یمهاجرت يدورهایاز کر یمناسب

دو  يمشـاهده شـد. بـرا    یو جنـوب  یمناطق شمالدر خصوص به

کمتـر و   یمهاجرت يدورهایسطح کر ر،یو جب یرانیا يگونه آهو

ـ بود. عالوه بر ا یمحدود به مناطق خاص  ییایـ فاصـله جغراف  ن،ی

 ،يو مرکـز  یدر مناطق جنـوب  ریجب یستگاهیز يهالکه نیب ادیز

ـ یبشیپـ  يساختار يهایوستگیاز پ ياریبس شـده را در عمـل   ین

ـ     نیکنـد. همـ  یمـ  رممکنیغ  نیموضـوع در خصـوص ارتبـاط ب

ـ یا يآهـو  یسـتگاه یز يهالکه ـ  یدر منـاطق شـرق   یران  یو غرب

 محدوده مورد مطالعه مطرح است.

  

 يریگجهیبحث و نت

 یوستگیو پ یستگاهیز يهاپراکنش لکه يمطالعه حاضر الگو در

شـد. مطالعـات    یابیـ خانواده گاوسـانان ارز  يهاگونه يساختار

 اسیشده در مقهیپراکنش ته يهاکه مدل دهدیشده نشان مانجام

ـ  يبـرا  توانـد یخـرد مـ   یمکان کـردن سـطوح مقاومـت در    یکمّ

از  ی). در برخـ 59اسـتفاده شـود (   ستگاهیز یوستگیپ يهالیتحل

 يبـرا  ینیگزیجا عنوانپراکنش به يهانقشه ییکارا زیمطالعات ن

 ابیـ در غ دهـد ینشان مـ  جیشده و نتا یابیارز ،سطوح مقاومت

 جی). نتـا 58روش استفاده نمود ( نیاز ا توانیم یحرکت يهاداده

 یپراکنـدگ  يالگـو  نیهمچن و) 2 جدول( هامدل ییکارا یابیارز

 ییکـارا  دهنـده نشان زیدر مطالعه حاضر ن یتمهاجر يدورهایکر

 يهـا به داده یخواران در زمان عدم دسترسعلف يروش برا نیا

ت مـ سـطوح مقاو  ییاز کـارا  نـان یاگرچه اطم ،افراد است یابیرد

 ،یابیرد يهابا استفاده از روش شتریمطالعات ب ازمندیشده نیکمّ

 است.    نیسرزم يمایس کیو مطالعات ژنت ن،انظر متخصص

  

 يهالکه نیب یوستگیخواران و پعلف ستگاهیز یپراکنش مکان

 یستگاهیز

ـ اد و قطعاز نقاط حضور با تعد استفاده از  یبرخـ  يبـاال بـرا   تی

و  یو بـز وحشـ   یگوسـفند وحشـ   مانندمورد مطالعه  يهاگونه

هـر   یشـناخت بوم يازهایمتناسب با ن يرهایانتخاب متغ نیهمچن

ـ اهم یابیپراکنش شد. ارز يهانقشه زیادگونه منجر به دقت   تی

 نکـه یارغـم  بـه داد  انخواران نشثر بر پراکنش علفؤم يرهایمتغ

 بـر حضـور و پـراکنش    یمختلفـ  يرهـا یمتغ ،نوع گونـه بسته به 

ــذاریثأگاوســانان ت ــاطق تحــت حفاظــت،  اســت، رگ   وجــود من
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) خوار بر اساس مدل مسکنتمطلوب چهار گونه علف يهاستگاهیپراکنش ز .2شکل 

  
  (رنگی در نسخه الکترونیکی) ستگاهیز یوستگیپ يهار اساس مدلخوار بچهار گونه علف یستگاهیز يهالکه نیب یمهاجرت يدورهایکر .3شکل 
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  شده در محدوده مناطق تحت حفاظتبینیهاي مهاجرتی و هچنین نسبت کریدورهاي پیشروسعت کریدو .3جدول 

  گونه
  وسعت کریدورها

  شده)(نسبت کریدورهاي حفاظت

  )2mkشده به تفکیک مناطق (وسعت کریدورهاي حفاظت

  منطقه شکارممنوع  شدهمنطقه حفاظت  وحشاهگاه حیاتپن  پارك ملی

  1148  421  82  186  16541) 10/11(   گوسفند وحشی

 1406  825  141  399   18264) 17/15(    بز وحشی

  849  316  231  513  6498) 38/29(    ایرانی يآهو

  1254  462  300  286  11713) 65/19(    جبیر

  

ثر ؤمـ  يرهایمتغ نیترمو علفزارها مه ن،یسرزم يمایس يناهموار

. هسـتند گسـترده   اسیـ خـانواده در مق  نیا يهابر پراکنش گونه

ـ ن يگـر ید رگـذار یثأت يرهـا یمتغ ،یمحل اسیاگرچه در مق بـر   زی

 اسیـ مطالعـه در مق  نیا که جا، اما از آناثر دارند هاحضور گونه

متناسـب بـا    ،ییایـ جغرافبـوم  يرهـا یگسترده انجام شد، نوع متغ

 .شدتخاب وسعت منطقه ان

نشان داد که مناطق تحت حفاظـت، فاصـله    يسازمدل جینتا

 هیـ فاصـله از ابن  ن،یسرزم يمایس يشاخص ناهموار زگاه،یاز گر

بـر   رگـذار یثأت يرهـا یمتغ نیتـر مهـم  ،یجنگلـ  یو اراض ،یانسان

است. مطالعـات   یو گوسفند وحش یبز وحش ستگاهیز تیمطلوب

ـ ) ن11قفقـاز (  یجنوب) و مناطق 22( رانیشده در شمال اانجام  زی

 نیا ستگاهیز تیر مطلوبدشده اشاره يرهایمتغ تیکننده اهمدییأت

 یاهیپوشش گ لیدلبه حفاظت تحت مناطق وجود. است هاگونه

در پـراکنش   يدیـ کل ياز فاکتورهـا  یکـ یهمواره  ،تیو امن یغن

 يمایســ يشـاخص نــاهموار  شی. بــا افــزااسـت خــواران علـف 

ابتـدا   یگوسـفند وحشـ   يابر ستگاهیز تیمطلوب زانیم ،نیسرزم

 یوابسـتگ  لیـ دلموضوع به نیکه ا افتیو سپس کاهش  شیافزا

مرتفع است. در  يااز مناطق صخره يماهورها و دورگونه به تپه

 48 ،11( است نشان داده شده یارتباط نیچن زیمطالعات مشابه ن

و  48شـده ( مطالعـات انجـام   ریهمچون سا ن،یا بر عالوه). 50و

گونـه   سـتگاه یز تیمطلوب ،ینسبت مناطق جنگل شیبا افزا ،)50

خـاص   طیبه شـرا نسبت و دامنه تحمل  ي. سازگاریافتکاهش 

توسـط   سـتگاه یانتخـاب ز  یتخصص يالگو و متعاقباً یستگاهیز

 يهـا سـتگاه یموجـب شـده کـه وسـعت ز     ریو جب یرانیا يآهو

 یو بـز وحشـ   یبا گوسفند وحش سهیمقا در هاگونه نیمطلوب ا

و  ییمنابع غذا نیمأت لیدلبه زارهانسبت بوته شیکمتر باشد. افزا

 تیـ مطلوب شیمنجـر بـه افـزا    یمناطق پناهگاه شیافزا نیهمچن

ـ ا یبا توجه به وابستگ نی. همچنشودیم هاگونه نیا ستگاهیز  نی

 يمایسـ  يشـاخص نـاهموار   شیافـزا  مسطح، مناطق به هاگونه

 تیـ مطلوب یابید. ارزش ستگاهیز تیسبب کاهش مطلوب نیسرزم

 زیمناطق ن ریکشور و سا يدر مناطق مرکز یرانیا يآهو ستگاهیز

مهـم و   ریـ دو متغ یاهیـ و تراکم پوشش گ پیکه ت دهدینشان م

 يهـا ی). بررسـ 32و  26هستند ( ستگاهیز تیبر مطلوب رگذاریثأت

ویـژه  هب زارهابوته کهنشان داده  القییشده در منطقه خوشانجام

 لیرا تشک یرانیا يآهو ییغذا میرژ زازیادي  درصد ازارهدرمنه

 ). 42( دندهیم

مورد مطالعه  يهامطلوب گونه يهاستگاهیاز ز يادیبخش ز

ـ  شـد. ایـن    ینـ یبشیدر محدوده مناطق تحت حفاظت موجود پ

ـ دلبـه  تواندموضوع می در  نیسـرزم  يمایسـ  يمقاومـت بـاال   لی

محدودکننـده   يخارج از مناطق تحت حفاظت و اثـر فاکتورهـا  

ـ امنعدممانند  یو انسان یطیمح  شـکار در اثـر   ریـ ومو مـرگ  تی

منـاطق تحـت حفاظـت در محـدوده مـورد      زیـاد  باشد. وسعت 

ـ نزد یمنطقه تحت حفاظت با وسعت 33مطالعه (  21000بـه   کی

 يهـا ستگاهیاز ز يادیز بخش که است مربع) سبب شده لومتریک

موجـود قـرار   منـاطق   یتحت چتر حفاظت ،خوارانمطلوب علف

 درمنـاطق شـکارممنوع   زیـاد  . نکته قابـل توجـه، وسـعت    ردیگ

 لـومتر یک 11850مناطق تحـت حفاظـت اسـت (    ریبا سا سهیمقا

بـاز در محـدوده منـاطق     یحفـاظت  يهاستمیمربع). استفاده از س

 توانـد یمنـاطق مـ   نیـ حضور انسان در ا ،جهیشکارممنوع و درنت

 يدورهایـ و کر يدیکل یستگاهیز يهالکه ییکارا ايبر يدیتهد
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 يهـا برنامه يجرامناطق باشد. اگرچه ا نیدر محدوده ا یمهاجرت

 یحفاظت يهادر برنامه یمشارکت جوامع بوم شیو افزا یآموزش

 يهـا نقـش منـاطق شـکارممنوع در برنامـه     توانـد یمناطق م نیا

 کند. تیمحور را تقو-مکان یحفاظت

ــان  گــرید موضــوع ــراکنش مک ــالکــه یدر خصــوص پ  يه

ـ  ادیـ ز ییایـ فاصله جغراف ،یستگاهیز  یسـتگاه یز يهـا لکـه  نیب

) و عدم حفاظـت از  یرانیا يو آهو ریجبمانند ( هااز گونه یبرخ

طـور مثـال،   شده است. بـه ینیبشیپ يدورهایاز کر يادیبخش ز

 یســتگاهیز يهــااز لکــه یبرخــ نیبــ ادیــز ییایــفاصــله جغراف

ـ یا يو آهـو  ریدو گونه جب يشده براینیبشیپ از  یدر برخـ  یران

 يدورهایـ کر ،جـه یاز توان انتشار گونه بـوده و در نت بیش مناطق 

) Stepping stoneشده در صورت نبـود منـاطق جاپـا (   ینیبشیپ

بر موارد کند. عالوه فایرا ا يعملکرد يدورهاینقش کر تواندینم

ـ از کرزیـادي  شده، نسبت اشاره در  زیـ شـده ن حفاظـت  يدورهای

ـ  جی. نتارندیگیوع قرار ممحدوده مناطق شکارممن آمـده  دسـت هب

منـاطق تحـت حفاظـت در    زیـاد  وسـعت  رغـم  به دهدینشان م

نشــده و حفاظـت  يدورهایــمحـدوده مـورد مطالعــه، وجـود کر   

 توانـد یحضور گسترده انسان در مناطق شکارممنوع مـ  نیهمچن

 را کاهش دهد. ظتشبکه مناطق تحت حفا ییکارا

) با انتخـاب منـاطق   18تعداد مناطق تحت حفاظت ( شیافزا

 از حفاظــت و جاپــا منــاطق عنــوانبــه ینینــابیتحــت حفاظــت ب

شـبکه   ییکارا شیدر افزا ینقش مهم ،شدهینیبشیپ يدورهایکر

ـ دارد. احـداث منـاطق تحـت حفاظـت جد     یحفاظت از  یکـ ی دی

 ي). بـرا 19اسـت (  یحفـاظت راهبردهـاي  در  يدیـ کل يهالفهؤم

بـه دقـت    دیبا دیناطق جدم ،یشبکه حفاظت یاز اثربخش نانیطما

 يالزم بـرا  یوسـتگ یوسعت و پ ط،یانتخاب شوند تا بتوانند شرا

 توسـعه  بـه  توجـه  بـا ). 33( کنند فراهم را هاگونه يبقا نیتضم

 يهــاســتگاهیاز ز ياریبســ در انســان حضــور و گرفتــهصــورت

 یحفـاظت  نیوانامکان انتخاب مناطق تحت حفاظت با قـ  ،یعیطب

مواجه  ياریبس يهاتیبا محدود ،یمل ياههمچون پارك د،یشد

انتخـاب   شود،یمطرح م یطیشرا نیچن يکه برا ياست. راهکار

کمتـر همچـون منـاطق     یحفـاظت  ریمناطق تحت حفاظت با تداب

 Indigenous( انیـ مشـارکت بوم  ازمندین و محورجامعه یحفاظت

and Community Conserved Areas=ICCAsيهــا) در لکــه 

 گـر ید نیگزی). راهکـار جـا  11ه اسـت ( نشدحفاظت یستگاهیز

 یمهـاجرت  يدورهایـ و کر یسـتگاه یز يهاحفاظت از لکه يبرا

 يدیـ کل یسـتگاه یز يهـا از لکـه  يانشده، توسعه شبکهحفاظت

از  ياشـبکه  يو نگهـدار  تیری). مد11است ( گریکدیمرتبط با 

 لیسبب تسـه  تواندیم زین گریکدیمرتبط با  يدیکل يهاستگاهیز

مناطق کوچک  ياز انزوا يریو جلوگ هاتیجمع نیب یژن انیجر

کنـد   کمـک  هابه حفاظت از گونه جهیشود و در نت هاتیو جمع

)19  .( 

 يهاتیاولو یکیسطح مناطق تحت حفاظت  شیافزا اگرچه

جثــه محســوب ن بــزرگاحفاظــت از پســتاندار يبــرا یتیریمــد

ـ مناطق ن نیب یوستگی)، وجود پ18( شودیم  یاساسـ  يالفـه ؤم زی

ـ بـر وسـعت، بـه آرا   عـالوه  نیمناطق است. بنابرا ییدر کارا  شی

ـ  یوستگیمناطق و پ یمکان ـ ن هـا آن نیب ـ با زی ). 2توجـه شـود (   دی

است  ییهاتیاز اولو یکیشده ینیبشیپ يدورهایحفاظت از کر

در نظر گرفته شود. از آنجا که عـدم   ندهیآ يهادر برنامه دیکه با

ـ دلبه یمهاجرت يدورهایدر کر تیامن  ریحضـور انسـان و سـا    لی

شده ینیبشیپ يدورهایاستفاده از کر تواندیکننده مدیعوامل تهد

بنـابراین   د،یـ عمل دشـوار نما  در یخواران وحشتوسط علفرا 

شده و کاهش تعارضـات در  ینیبشیپ يدورهایکر تیامن شیافزا

 دورهایکر نیکاربرد ا شیدر افزا تواندیم يشنهادیپ يدورهایکر

 ).22داشته باشد ( يثرؤنقش م

  

 یحفاظت يکاربردها

و  یشده در خصوص منابع مـال اشاره يهاتیتوجه به محدود با

 ییشناسـا  ،مطالعـه حاضـر   یحفـاظت  ياز کاربردها یکی ،یانسان

 هااز گونه کیمهم هر  یمهاجرت يدورهایو کر یحفاظت يهالکه

شـده در خـارج از محـدوده    ییمطلـوب شناسـا   يهـا لکه. است

منـاطق   نعنـوا بـه  توانـد ی) م4و  2حفاظت (شکل  مناطق تحت

توسعه شبکه مناطق تحت حفاظـت   یآت يهادر برنامه تیبااولو

ـ . عالوه بر ادر نظر گرفته شود کـاهش   یآتـ  يهـا در برنامـه  ن،ی
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  لکترونیکی)(رنگی در نسخه ا ریو جب یرانیا يآهوو (ب) ، یو بز وحش یگوسفند وحش(الف) نقشه پراکنش  يگذارهميرو .4شکل 

  

 يهـا سـتگاه یبـر ز  یاراض يکاربر راتییتغتأثیر و  یانسان اثرات

. رندیمدنظر قرار گ دیشده باینیبشیپ یمهاجرت يرهایمس ،یعیطب

 یتعارضات احتمال تیریدمطالعه حاضر، م گرید یکاربرد حفاظت

طـور کـه   شـده اسـت. همـان   ییشناسا یمهاجرت يدورهایدر کر

 يهـا لکه نیب يساختار یوستگیتنها پ مطالعه نیمطرح شد، در ا

ـ ارزمـورد  شـده  ییشناسا یستگاهیز از  یکـ ی. قـرار گرفـت   یابی

 یمهـاجرت  يرهایسبب کاهش عملکرد مسـ  تواندیکه م يموارد

ـ ا دروحش اتیانسان و ح نی، تعارضات بشود و در  رهایمسـ  نی

آمـده  دستهب جینتابنابراین است.  دورهایکر تیکاهش امن ،جهینت

 تیریدر خصـوص مـد  آینـده  مطالعـات   یدهدر جهت دتوانیم

 یوسـتگ یثر باشـد. اگـر پ  ؤوحش ماتیانسان و ح نیتعارضات ب

 يدورهایـ درنظر گرفته نشود، کر یستگاهیز يهالکه يدعملکر

ثر ؤمـ  سـتگاه یز یوستگیپ شیادر افز توانندیتنها نمنه يشنهادیپ

ـ  ،یتعارضات احتمـال  لیدلواقع شوند، بلکه به  ییهاریمسـ  نیچن

 شـود  هـا گونـه  يبرا یشناختبوم يهابه تله لیخود تبد تواندیم

خواران در محـدوده مـورد   از علف یبرخ تیجمع کاهش). 22(

 يهـا بالقوه جهت برنامه يهاستگاهیز ییمطالعه، ضرورت شناسا

سطح مناطق تحت حفاظت موجود را  شیافزا ایمجدد و  یمعرف

 يهـا تیـ حـال حاضـر جمع   طور مثال، در. بهدینمایدوچندان م

ـ به دو منطقه تحت حفاظـت بـا فاصـله جغراف    یرانیا يآهو  ییای

 يانـزوا . انـد محـدود شـده   گریکـد یاز  لـومتر یک 130به  کینزد

 توانـد یدو منطقه تحت حفاظت م نیگونه در ا نیا يهاتیجمع

و  یکـ یکـاهش تنـوع ژنت  ماننـد   یکـ یژنت داتیتهد ،در بلندمدت

 ییشناسـا  ،جهیمراه داشته باشد. در نترا به ه يزیآمدرون شیافزا

ــالکــه ــکل یســتگاهیز يه ــرا يدی ــ يب ــا یمعرف ــه  نی ــه ب گون

ـ  یمهاجرت يرهایمس يبرقرار نیو همچن دیجد يهاستگاهیز  نیب

ـ ا ازحفاظت  يهاتیاولو نیتراز مهم ،ماندهیباق تیدو جمع  نی

 گونه ارزشمند است.  

  

 یمطالعات آت شنهاداتیو پ هاتیمحدود

ـ  جینتا حتصارزیابی  ـ   ازمنـد ین ،آمـده دسـت هب و  یمطالعـات آت

و  یکـ یبـا اسـتفاده از مطالعـات ژنت    جینتا یسنجصحت نیهمچن

دو  ينقاط حضور برااندك ). استفاده از تعداد 17است ( یابیرد

ـ یا يو آهو ریگونه جب ـ دلبـه  یران از  یکـ ی ،پـراکنش محـدود   لی

ـ    يکمبودها  یسـتگاه یمنـاطق ز  ن،یمطالعه حاضـر اسـت. همچن

مناطق  نیدر ا یتیارتباطات جمع لیتسه یهمواره به معن وبمطل

 یابیـ مطالعه تنها بـه ارز  نیشده، در ابر موارد اشاره. عالوهستین

آن فقدان اطالعـات در   لیپرداخته شد که دل يساختار یوستگیپ
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مـورد مطالعـه    يهـا گونـه  ییجـا خصوص توان پراکنش و جابه

و  یو منـاطق مسـکون   يااست. درنظر گرفتن نقش شبکه جـاده 

 ییدر کــارا رییــمنجــر بــه تغ توانــدیمــ هــاتــوان انتشــار گونــه

کـه در   شـود یم شنهادیپ نیشده شود. بنابراینیبشیپ يدورهایکر

شده، ینیبشیپ يدورهایکر یسنجعالوه بر صحت ،یمطالعات آت

محدودکننـده   يبا درنظر گرفتن فاکتورهـا  زین هابودن آنيکاربرد

   شود. یابیارز هاگونه ییجابهجاو توان  یانسان

 

  و قدردانیتشکر 

 سـت یز طیاز همکاري اداره کل مح میدانیبر خود الزم م لهینوسیبد

استان فارس بابت صدور مجـوز ورود بـه منـاطق تحـت حفاظـت      

از  تیـ هاي صندوق حماتیاز حما نی. همچنمیکن یتشکر و قدردان

) و دانشگاه 98005119پژوهشگران و فناوران کشور (شماره پروژه 

    شود.یم یقدردان رازیش
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Abstract 

Large herbivores play an important role in species-based and site-based conservation approaches in the country. The 
success of these approaches depends on reducing genetic threats posed by isolation of species in their key habitats. In 
the present study, we assessed structural connectivity for wild sheep (Ovis gmelini), wild goat (Capra aegagrus), 
goitered gazelle (Gazella subgutturosa), and Indian gazelle (Gazella bennettii), using species distribution algorithms 
and connectivity models. Our findings showed that while the distributions of the studied species were correlated to 
different variables, conservation areas, landscape roughness and grasslands were the most contributing factors in 
predicting distribution of the species. Majority of habitat patches were located within the boundaries of existing 
conservation areas, which could be caused by the high environmental resistance outside of conservation areas. Despite 
the strong structural connectivity in some species, large proportion of migration corridors outside of conservation areas 
and high degrees of anthropogenic disturbances in natural habitat may reduce functionality of the predicted corridors. 
The selection of unprotected habitat patches and high-rate migration corridors as Indigenous and Community 
Conservation Areas (ICCAs) can improve the efficiency of the existing conservation network. The obtained results 
revealed that the conservation of medium to large-bodied herbivores requires integrated landscape-level management to 
improve functional connectivity among habitats. 
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