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  دهیکچ

ـ یو و یسـت یپراکنش تنوع ز يالگو نیارتباط ب سازيمدل قیاز طر یکانون يهاگونه يبرا ستگاهیز تیمطلوب سازيمدل ـ یطب يهـا یژگ و  یع

ـ   یستگاهیبه اطالعات ز یابیرو در دست شیمنطقه، مشکالت پ یانسان  امناطق دور از دسترس را، به حداقل رسانده است. پژوهش حاضـر ب

در منطقـه جنـوب    سـتگاه یز تیمطلوب ياچندگونه سازيمدلبه نقشه  یابیو دست ینونکا يهاگونه يبرا ستگاهیز تیمطلوب سازيمدلهدف 

هوبره  ر،یجب ش،یپلنگ، کل و بز، قوچ و م اه،یمنطقه شامل خرس س ریپذبیگونه آس 7که ابتدا  بیترت نیصورت گرفته است. بد رانیشرق ا

با  ینظمیو حداکثر ب ی، درخت تصادفافتهیمیتعم یشی، افزاافتهیمیتعم یبا چهار مدل خط دامهرک يبرا ستگاهیز تیو گاندو انتخاب و مطلوب

ـ مطلوب يهـا نقشه قیشد. در ادامه با تلف سازيمدل یحضور انسان و توپوگراف ،یمرتبط با پوشش اراض ریمتغ 10 استفاده از  يهـا گونـه  تی

 ستگاهیز تیمطلوب یینقشه نها یحساس ساحل يهاستگاهیوان زعنپرندگان به يهاستگاهیپشت و زالك ینیگزالنه يهاتیمختلف با نقشه سا

شد که  يبندحساس طبقه ستگاهیعنوان زمطالعه بهاز کل منطقه مورد درصد 34از  شینشان داد که در مجموع ب جیآمد. نتا دستبهدر منطقه 

حساس منطقـه   يهاستگاهیدرصد از ز 15نها کمتر از ت یکل طوردر منطقه پراکنش دارند. به یبه موازات خط ساحل ینواح نیا هعمدطور به

وجود دارد که  یمطلوب ارتباط دوریکر کیمحدوده شرق به غرب منطقه  نیب نیپوشش داده شده است. همچن یتوسط شبکه مناطق حفاظت

  انده است.مغفول م یستگاهیز يهابر هسته یتو تمرکز اهداف حفاظ يمرکز يهاستگاهیکمتر نسبت به ز تیمطلوب لیدلهب
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  مقدمه

وحـش را   اتیح يهاتعداد گونه نیشتریب یستیداغ تنوع ز ینواح

از  ییباال، با نرخ بـاال  ياکرده و اغلب با وجود تنوع گونه تیحما

ـ ا یمکان یی). شناسا36خطر انقراض مواجه هستند ( و  ینـواح  نی

آنها بـر پـراکنش    يررگذایتأث نحوه و هاروابط متقابل گونه یبررس

 یسـت ین انقـراض تنـوع ز  کردمتوقف درقدم  نیاول گریکدی یمکان

از  ياریاسـت کـه بسـ    یدر حال نی). ا36و  31( شودیمحسوب م

ـ دلبـه  که اندواقع شده یدر نواح ،هاستگاهیز و  یعـدم دسترسـ   لی

). 19( انـد مانـده  یناشـناخته بـاق   ،يبرداربودن امکان نمونهمحدود

 یمنـاطق تحـت حفاظـت کنـون     دهدیمطالعات نشان ماز  ياریبس

 ینبوده و سطح دربردارندگ هیناح کی یستیتنوع ز انگریاغلب نما

حفاظـت   یآنها کمتر از حد مورد نظر اهـداف جهـان   تیو مشمول

  ).  42و  30است (

 (Species Distribution Modelپراکنش گونـه  يهامدل امروزه

SDM: ( ــ ــه ایـ ــدلبـ ــطالح مـ ــااصـ ــمطلوب يهـ ــتگاهیز تیـ   سـ

Habitat Suitability Model :HSM) ( انیـ ه بـر اسـاس ارتبـاط م   ک 

 طیمحـ  یو انسـان  یعیطب يهایژگیو و یستیپراکنش تنوع ز يالگو

عوامـل   ییشناسـا در  یتـوجه  قابـل  يکاربردهـا  انـد، هبنا نهاده شـد 

ـ اثرات توسـعه بـر پـراکنش ح    یبررس ،یستیاثرگذار بر تنوع ز  اتی

اهـداف   نیه اب رسیدندارند و  یحفاظت يهاتیاولو نییوحش و تع

از منطقـه مـورد نظـر موجـود      یکه اطالعات کمـ  یطیدر شرا یحت

ـ ). ا24و  19است، قابل دسـترس اسـت (   ـ  هـا مـدل  نی  یصـورت هب

ـ اکولوژ انیآشـ  حیتشـر  يگسترده بـرا   ی(بـالقوه)، واقعـ   يادیـ ک بنی

 يا). مـدل پـراکنش گونـه   44( رنـد یگی(بالفعل) مورد استفاده قرار م

 شـود، یمـ  سـازي مـدل  یطـ یمح يرهـا یبا اسـتفاده از متغ  که یزمان

بالقوه گونه (احتمـال حضـور در    ییایجغراف عیتوز ینیبشیپ عنوانبه

 العمـل و نقشـه حاصـل سـطوح عکـس     شودیمکان) خوانده م کی

 ياپـراکنش گونـه   ییایـ جغراف - سـت یز يها)، مدل26( یشناختبوم

) 45حضـور (  ینیبشی، پ)5( ياگونهپراکنش  یمکان ینیبشی)، پ25(

  .شودیم دهی) نام43( عیکننده توزینیبشیپ يهانقشه ایو 

در  یها مطالعات مختلفمدل نیحال حاضر با استفاده از ا در

 یبررسـ  ،)20( سـتگاه یز تیمطلوب ياچندگونه سازيمدل نهیزم

 تیمطلوب سازيمدلدر گذشته با استفاده از  ییهواوآب راتییتغ

در  سـتگاه یز تیمطلوب سازيمدل ی) و حت23ها (لیفس ستگاهیز

ـ ا ر) انجام شـده اسـت. د  39( ياقاره اسیمق ـ ن رانی مطالعـات   زی

 يهـا گونـه  سـتگاه یز تیـ مطلوب سـازي مـدل منظـور  به يمتعدد

 يسـاز تـوان بـه مـدل   یطور مثال ممختلف صورت گرفته که به

ـ ی)، پلنـگ ا 46 و 16( یبز وحشـ  ستگاهیز تیمطلوب  و 15( یران

) و ... اشاره کـرد  3( ي)، گرگ خاکستر6( ی)، گوسفند وحش18

پسـتانداران   تیـ و بـا محور  ياگونـه صـورت تـک  که عمدتاً بـه 

  جثه بوده است.بزرگ

ـ منطقه بـا تک  يمنابع حساس جانور ییمطالعه شناسا نیا در  هی

بـه انجـام    )Focal species( یکـانون  ایـ مهـم   يهاگونه کردیبر رو

سنگ سـرطاق،   يهامفهوم که اغلب شامل گونه نیاست. ا دهیرس

منطقـه   طیسـو بـا توجـه بـه شـرا     کیپرچمدار است از  ایچتر و 

را در بر گرفتـه   ضشده و در معرض خطر انقرا تیحما يهاگونه

ـ ا يشده براشنهادیپ یبر الزامات حفاظت هیبا تک گرید يو از سو  نی

ــه ــا،گون ــزا موجــب ه ــســطح حما شیاف ــا تی  ریو حفاظــت س

 شـود میمهم  يهاگونه يکمتر شناخته شده، تحت لوا ستمندانیز

 يبـالقوه بـرا   يهـا سـتگاه یز ییبا شناسـا  بیترت نی). بد38و  10(

 سـتگاه یز تیـ مطلوب يهـا اسـتفاده از مـدل   اب هاگونه نیپراکنش ا

بـر دارا   نائل آمـد کـه عـالوه    یمناطق حساس ییبه شناسا توانیم

ـ بلقا ،یستگاهیمناسب ز طیبودن شرا  اریسـطوح بسـ   تیـ حما تی

  ).38و  27( استمنطقه را دارا  یستیاز تنوع ز ییباال

از جملـه   رانیـ خشـک جنـوب شـرق ا   مـه یخشک و ن مناطق

ـ دلاست که به ینواح  طیو شـرا  افتـه یاز منـاطق توسـعه    يدور لی

 يمحـدود  يو جـانور  یستیاطالعات تنوع ز يخاص دارا یتیامن

موجب فقدان اطالعـات   یعدم دسترس یحالت نی). در چن1است (

از  حیصـح  بـراورد  و شـده  هـا پـراکنش گونـه   يمربوط بـه الگـو  

 نی. همچنـ سـازد یمواجه م يدشوار با را هاگونه یحفاظت تیضعو

 ییشناسـا  بـراي  ازیـ مـورد ن  يدیـ کل یسـت یز یبه اطالعات یابیدست

رفتـار   ایـ محـدود   تیـ جمع يدر خطر انقراض که دارا يهاگونه

). از 9همراه بـوده اسـت (   یفراوان ییهايرهستند با دشوا انهیمخف

 ییشناســـا رد SDM يهـــاروش يریکـــارگهلـــزوم بـــ رونیـــا
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منـاطق دور از   يبـرا  خصـوص بـه  يحساس جانور يهاستگاهیز

اسـت. در   يضـرور  يدسترس جنوب شرق و سواحل مکران امر

 SDM يهـا از مـدل  يریگپژوهش تالش شده است تا با بهره نیا

 یکـانون  يهاگونه یکیاکولوژ انیآش سازيدلمو  ییشناسا هیبر پا

 يهاستگاهیز کران،م یو در معرض خطر انقراض در منطقه ساحل

  شود. يسازو نقشه سازيمدلحساس منظقه 

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

و مشـتمل بـر    رانیـ محدوده مورد مطالعه واقـع در جنـوب شـرق ا   

 –رق و بنـدرعباس در شـ  یبلوچستان جنوب زیوسعت دو حوزه آبخ

هکتـار   9،434،040در غرب است. مساحت منطقه بـالغ بـر    جیسد

ـ از طـول جغراف  ياشده که محـدوده  براورد  28˚ 30′ تـا  25˚ 4′ ییای

را  یشـــرق 63˚ 12′ تـــا 55˚ 58′ ییایـــو عـــرض جغراف یشـــمال

و  یجنـوب  عیوس ياهای). مجاورت منطقه با در1(شکل  ردیگیمبردر

و نفـوذ   ابـان یب عیدر شمال و گستره وس رمندیه ییمنطقه پست انتها

تنــوع  جــادیاز ســال منجــر بــه ا يادر دوره یموســم يهــاســامانه

در منطقـه شـده اسـت. از     یشتیمختلف مع هايو شکل یکیاکولوژ

در  خبنـدان یعـدم وجـود دوران    یشیرو حوزه نیمهم ا يهایژگیو

در تمــام دوران ســال اســت.  یشــیمناســب رو يزمســتان و گرمــا

منطقه در حـد فاصـل منـاطق حسـاس      یستیز يایجغراف يریارگقر

 کیـ و پالئارکت یهنـد شـرق   يجانور يهاومیو ب یکیاکولوژ –یستیز

ـ یو تنـوع جمع  يلحاظ دارا بـودن فـون جـانور   به ـ اهم يدارا یت  تی

و فاقـد پوشـش    فیضع یابانیب یشیاست. وجود مناطق رو یاوانفر

 اتیـ ح يهـا ز گونـه ا ياریمنجر به محدود شدن پراکنش بس یاهیگ

منـاطق   ایـ  ياهیو محـدود بـه حاشـ    فیضع يهاستگاهیوحش به ز

  ).1مرتفع شده است (مهین

  

  ستگاهیز تیمطلوب سازيمدل

 سـتگاه یز تیـ مطلوب سـازي مـدل  بـراي  یمتنوع اریبس يهاروش

 یخاصـ  تمیاز آنهـا از الگـور   کیـ هر که استشده ابداع هاگونه

از آنها،  یبرخ یشناسروش يهامشابهت با وجودکرده و  تیتبع

ـ توز يالگـو  ینـ یبشیاز نظر نحوه عملکرد و پ یمتفاوت جینتا  عی

 سـازي مـدل  ياهروش یکل طور). به49و  13( دهندیدست مهب

 يهـا در دو دسـته مـدل   تـوان یمـ  را هـا گونه ستگاهیز تیمطلوب

ـ پا-ونیرگرسـ  یخطـ   يریادگیـ  نیماشـ  دهیـ چیپ يهـا و مـدل  هی

 جینتـا  قیکارامدتر با تلف ی) که در حالت33و  22( کرد يبندطبقه

ـ از مزا تـوان یم کردیدو رو نیحاصل از ا نـوع   نیـ هـر دو ا  يای

ـ توز یبررسـ  بـراي . فـت بهـره گر  سازيمدل يهاتمیالگور و  عی

منطقه مکـران از   يحساس جانور يهاگونه تیمطلوب سازيمدل

شـد.   استفاده R-version 3.4.1 افزاردر نرم) Biomod )48 بسته

بـا عنـوان مـدل     یونیرگرسـ  سـازي مـدل منظـور از روش   نیبد

و سـه   )GLM: Generalized Linear Model( یخط افتهیمیتعم

ـ  نهیشـ یشـامل ب  يریادگیـ  نیمد ماشاو کار قیروش دق  ینظمـ یب

)MaxEnt: Maximum Entropy(ــدل درخــت  یونیرگرســ ، م

جنگل  و مدل )GBM: Generalized Boosted Model( یشیافزا

هـر   يبار تکرار بـرا  10با انجام  )RF: Random Forest( یتصادف

 يبــرا نــهیزم کــردن فــراهم منظــوربــه نیمــدل اســتفاده شــد. همچنــ

ـ فائق آمدن بـر عـدم قطع   زیهرچه بهتر و ن يریگمیتصم  از یناشـ  تی

ـ  هـر  يهـا يناکارامد یبرخ ـ نهادر هـا از مـدل  کی  یقـ یتلف دلمـ  تی

)Ensemble( يهامدل یوزن نیانگیبر اساس م  ) 4مذکور ساخته شـد 

نظـر گـرفتن   بـا در  زین هااز مدل کی به هر افتهی). وزن اختصاص33و 

ـ  ریز مساحت آماره اساس بر هامدل صیقدرت تشخ  :AUC( یمنحن

Area Under Curve(   سـتم یشـاخص عملکـرد س )ROC: Receiver 

Operating Characteristic( .تعلق گرفت  

 يهـا گونـه  کـرد یرو يحساس جانورمنابع  ییمنظور شناسابه

ـ بر گوشتخواران درشت جثـه منطقـه و ن   هیحساس با تک  ریسـا  زی

با مـرور   بیترت نیشده مورد توجه قرار گرفت. بددیتهد يهاگونه

فهرسـت هفـت گونـه حسـاس و      ياکتابخانه يهایمنابع و بررس

مورد اسـتفاده قـرار    ستگاهیز سازيمدلکه در روند منطقه  یکانون

ـ ته 1شرح جدول هبگرفت   يهـا گونـه  ییشـد. پـس از شناسـا    هی

حســاس منطقــه بــا مــرور منــابع موجــود، اســتفاده از اطالعــات  

 بانـان طیتوسط مح یدانیم میمستق يهایشده در بررس يآورجمع

  منطقـه تـالش شـد نقـاط      سـت یز طیکارشناسان ادارات مح زیو ن
  جج
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  ه مورد مطالعهنطقم .1 شکل

  

  سازي مطلوبیت زیستگاه و شناسایی منابع حساس جانوريمدل برايمورد توجه  هاي. گونه1جدول 

  تعداد نقاط حضور  دیت تهدیوضع  نام علمی  نام فارسی  فیرد

  Vulnerable(  35ر (یپذبیآس  Ursus thibetanus  اهیخرس س  1

  Endangered(  30در معرض خطر (  Panther pardus saxicolor  پلنگ  2

  Vulnerable(  33ر (یپذبیآس Capra aegagrus  کل و بز  3

  Vulnerable(  38ر (یپذبیآس Ovis orientalis  شیقوچ و م  4

  Vulnerable(  30ر (یپذبیآس  Gazella bennettii  ریجب  5

  Vulnerable(  27ر (یپذبیآس  Chlamydotis macqueenii  هوبره  6

  Vulnerable(  13( ریپذبیآس  Crocodylus palustris  تمساح پوزه کوتاه (گاندو)  7

  

 سـتم یس منطقه با استفاده از یعیطب هايستگاهیگونه در ز نیحضور ا

ـ با مختصات دق )GPS( یجهان ابیتیموقع و  شـود  يآورجمـع  قی

  شد. هیته ArcGIS طیپراکنش نقاط در مح یرقوم هیال تینهادر

 سـازي مـدل  فراینـد به صحت مطلـوب در   یابیمنظور دستبه

مورد استفاده با تعـداد   يرهایتعداد متغ نیب بهتر است که تناسب

 نکـه ی) امـا بـا توجـه بـه ا    22شود ( تیرعا هانقاط حضور گونه

 يبـرا  سـتگاه یز تیـ مطلوب يسـاز مطالعه مـدل  نیا یهدف اصل

شـده   شمتفاوت اسـت، تـال   یستگاهیز يازهایگونه با ن نیچند

ـ ن ينحـو انتخاب شود تا بـه  ياگونهبه رهایتا متغ  یسـتگاه یز ازی

ـ بگ برمطالعه را در مورد يهاگونه هیکل ـ از ا ردی رو در مرحلـه  نی

ـ متغ 10اول از  حضـور انســان و   ،یمـرتبط بـا پوشــش اراضـ    ری

پوشـش   پی). از نقشه ت2شد (جدول منطقه استفاده  یتوپوگراف

کشـور   يزداریو آبخ مراتع ها،جنگلشده در سازمان هیته یاراض

 یشامل اراضـ  یپوشش اراض پیمرتبط با ت ریپنج متغ هیته يبرا

ـ  م،یـ د ی(شامل اراض يکشاورز تابعـه)،   یباغـات و اراضـ   ،یآب

درصـد)،   25تـا   5تراکم (مراتع با تاج پوشش کم یمرتع یاراض

درصد)،  10از  شیب تراکم با زاردرختچه( زارو درختچه زارشهیب

شـور و   یاراضـ  ،ياماسـه  يهـا تپـه  ر،ی(شـامل کـو   ریبـا  یاضار

ــد پوشــش گ ی(اراضــ لیزار) و مســنمــک ــفاق در بســتر  یاهی

  افــزارمنظــور در نــرم  نیبــد. شــد اســتفاده) هــارودخانــه

ArcGIS-version 10.3.1  با  شدهگفته يهاپیاز ت کیتراکم هر

  کیـ در  )Neighborhood Analysis( یگیاستفاده از تابع همسـا 
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  هاي مختلفگونهسازي مطلوبیت زیستگاه مدل براياستفاده  متغیرهاي مورد .2جدول 

  ها و اطالعاتمنبع اولیه داده  متغیر  معیار  ردیف

  خرس سیاه، پلنگ، کل و بز، قوچ و میش، جبیر و هوبره

1  

  پوشش اراضی

  تراکم اراضی کشاورزي

ها، مراتع و آبخیزداري نقشه تیپ پوشش سازمان جنگل

  کشور

  تراکم اراضی مرتعی کم تراکم  2

 زارهاتزارها و درختراکم بیشه  3

 تراکم اراضی بایر  4

  هاتراکم مسیل  5

6  

  حضور انسان

  فاصله از شهرها

  تراکم روستاها  7 )1سازمان حفاظت محیط زیست (

  ايتراکم شبکه جاده  8

9  
  توپوگرافی

  ارتفاع
 )30( USGSتهیه شده در  )DEM(الیه رقومی ارتفاع 

  هاشاخص زبري ناهمواري  10

 گاندو

  هاي دائمیفاصله تا رودخانه  لوژیکیاکو  1
 )1سازمان حفاظت محیط زیست (

  تراکم روستا  حضور انسان  2

3  
  توپوگرافی

  جریان تجمعی رودخانه
 )30( USGSتهیه شده در  )DEM(الیه رقومی ارتفاع 

  شیب  4

 
تــراکم  يرهــایمحاســبه شــد. از متغ لــومتریک 5/2×  5/2شــبکه 

و تـراکم شـبکه    ياز منـاطق شـهر  روستا در واحد سطح، فاصله 

 یانسـان  يهـا تیاز حضور انسان و فعال ياریمع عنوانبه ياجاده

 DEM: Digital(ارتفـاع   یرقوم هیاستفاده شد. از ال ستگاهیدر ز

Elevation Model( شــده در  هیــتهUSGS )37 (2 هیــته يبــرا 

ــمتغ ــر ری ــاهموار )Roughness( يارتفــاع و شــاخص زب  هــاين

اسـتفاده   نیسـرزم  يهـا يو بلنـد  یاز تنوع پست يرایمع عنوانبه

بـا اسـتفاده از    هـا يناهموار يزبر رینقشه متغ هیمنظور تهشد. به

ـ انحراف مع ArcGIS افزاردر نرم یگیهمسا لیتحل ـ تغ اری  راتیی

  محاسبه شد.  لومتریک 5/2×  5/2شبکه  کیارتفاع در 

ـ  یهمبستگ نکهیتوجه به ا با ـ منجـر بـه ار   رهـا یمتغ نیب  يهـا بی

ـ از انجام تجز شی) پ22نادرست شود ( يهاینیبشیو پ يآمار  هی

 ،سـازي مدلو استفاده از آنها در روند  یطیمح يهاهیال لیتحل و

مـورد   رسـون یپ یآنها بـر اسـاس شـاخص همبسـتگ     یهمبستگ

ـ  یهمبسـتگ  يریدو متغ چیآزمون قرار گرفت. از آنجا که ه  شیب

هـا  لیـ ها در ادامه روند تحلنداشتند، از همه آن 6/0از حد آستانه 

مهم  نیاز ا نانیحصول اطم ازمندین يآمار يهااستفاده شد. مدل

عبارت حضور مستقل از هم باشد، به يهاهستند که پراکنش داده

ـ  يبردارنمونه گرید انجـام   کیسـتمات یس ایـ  یصـورت تصـادف  هب

از انجــام  شیفــرض پــشیپــ نیــا یررســب يگرفتــه باشــد. بــرا

نقـاط حضـور هـر گونـه بـا       یمکـان  یسـتگ خودهمب سازيمدل

 ArcGIS افـزار در نرم Spatial Autocorrelationاستفاده از تابع 

طـور کـه انتظـار    نشان داد همان جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس

 يهـا گونـه  يبـرا  خصـوص بـه  هـا، نقاط حضور گونـه  رفتیم

ــ ــدلهعلفخــوار، ب ــراکن لی ــه شپ ــه دارا ياکپ از  یدرجــات يگون

 یکـاهش اثـر خودهمبسـتگ    بـراي هستند.  یمکان یگخودهمبست

 يلـومتر یک 2در شـعاع   ينقاط حضور، نقـاط تکـرار   نیب یمکان

سو منجـر  کیانتخاب شده که از  ينحوشعاع به نی. اشدحذف 

شـده و از طـرف    یمکـان  یخودهمبسـتگ  یاثرات منف لیبه تعد

بماند.  یباق سازيمدل ينقطه حضور برا یقبولتعداد قابل  گرید
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شـبه   يهـا داده ازمنـد یمورد اسـتفاده ن  يهامدل یهمگ نیچنهم

خصوص نقاط در یاطالعات نکهیعدم حضور هستند. با توجه به ا

ــدم حضــور  ــاط زم  )Absent(ع ــود از نق ــه موجــود نب ــهیگون  ن

)Background(   ـ استفاده شده اسـت. بـر ا منظـور  اسـاس بـه   نی

و  شـدن  میاز حجـ  يریو جلوگ سازيمدل سیکردن ماتر برهیکال

صـورت  نقطـه بـه   5000تعداد  ،سازيمدل اتیشدن عملیطوالن

  ArcGISافـزار در نـرم  Hawth Toolsبا استفاده از ابزار  یتصادف

 و هـا ساخت مدل يبرا هاو از آن فیتعر نهینقاط زم عنوانبه )8(

  .دش استفاده هاعملکرد مدل زانیم یابیارز زین

  

  کوتاهپوزهح تمسا ستگاهیز تیمرتبط با مطلوب يرهایمتغ

گونـه تمسـاح    یشـناخت بـوم  يهـا يازمنـد یتوجه به تفـاوت ن  با

ـ پراکنش محـدود ا  زین و هاگونه ریبا سا سهیدر مقا کوتاهپوزه  نی

بـاهوکالت و   شـده حفاظـت منطقـه   يهااز بخش یگونه با برخ

 يبـرا  يمتفاوت و منطقه محدودتر يرهایرودخانه سرباز، از متغ

 يرهایمنظور متغ نیده استفاده شد. بگون نیا ستگاهیز سازيمدل

ـ منطقـه، نقشـه جر   یدائمـ  يهـا فاصله تا رودخانـه   یتجمعـ  انی

و تـراکم روسـتا در واحـد سـطح اسـتفاده شـد        بیرودخانه، ش

 نیشـتر یکـه ب  یخطـوط  یتجمعـ  انیـ در نقشـه جر  ).2(جدول 

 نیو بـد  شـود یمشخص مـ  یخوبدر آنها وجود دارد، به انیجر

 يبـر اسـاس الگـو    کهاز رودخانه را  ییهابخش توانیم بیترت

از باالدست آب شـدت   يورود انیجر زانیمنطقه و م يناهموار

ـ ). نقشه جر14کرد ( ییدارد، شناسا يشتریب انیجر  یتجمعـ  انی

ــوم  ــه رقـ ــاس نقشـ ــاع  یبراسـ ــابع ارتفـ ــتفاده از تـ ــا اسـ   و بـ

Flow Accumulation   ــزار ــوار ابـ در  HYDROLOGYدر نـ

  ).29شد ( هیته ArcGIS افزارنرم

  

 هامدل صیعملکرد و قدرت تشخ یابیارز

ـ مع از دسـته  دو از هاعملکرد مدل یابیارز منظوربه  یبررسـ  يهـا اری

قـدرت   یبررسـ  يمسـتقل از آسـتانه بـرا    يارهـا یعملکرد شامل مع

صــحت  یبررســ يوابســته بــه آســتانه بــرا يارهــایو مع صیتشــخ

ـ   ریـ سـطح ز  ای AUCاستفاده شد.  يبندطبقه  ROC ینمـودار منحن

 کیـ عملکـرد   حـوه ن یمستقل از آستانه در بررسـ  کیمتر نیترممه

ـ   يامدل دامنـه  کی AUC. استمدل  ـ تـا   5/0 نیاز اعـداد ب را  کی

ـ مقدار به  نیچه اکه هر شودمیشامل  ـ نزد کی ـ باشـد م  تـر کی  زانی

خواهـد   شتریب نهیزم ای حضور نقاط حضور از عدم صیقدرت تشخ

ـ ارز بـراي  ییتنهـا بـه  AUCشد. از آنجا که استفاده از  عملکـرد   یابی

ـ ) از مع28( سـت ین یکـاف  هـا مدل  )TSS )True Skills Statistic اری

 يارهـا یمع یاسـتفاده شـد. تمـام    يبنـد صـحت طبقـه   یابیارز يبرا

خطـا   سیماتر جادیبا ا يبندو صحت طبقه صیقدرت تشخ یابیارز

که  محاسبه شد. از آنجا R افزاردر نرم Biomod بستهو با استفاده از 

 تیـ آسـتانه مطلوب  فیـ روابسـته بـه تع   يبندصحت طبقه يارهایمع

 يمحاسـبه شـده بـرا    تیـ مقدار مطلوب نیهستند، از حد آستانه کمتر

  نقاط حضور هر گونه استفاده شد.

  

 یحساس ساحل يهاستگاهیز

 يهـا منطقه شامل گونـه  يجانور ستمندانیاز ز ياعمده بخش

 یارزشـ بـا  يهاگونه است که شامل يو کنارآبز يپرندگان آبز

ــفید     ــایی دم س ــاب دری ــون عق   ،)Haliaeetus albicilla(چ

ــاهی  ــاب م ــرعق ــفید  )Pandion haliaetus( گی ــان س ، پلیک

)Pelecanus onocrotalus(  پلیکــــــان خاکســــــتري ،  

)Pelecanus crispus(ــل ــوار   می، س ــگ خ  Dromas(خرچن

ardeola(  صدف خـوار ،)Haematopus ostralegus(  ریو سـا 

است.  هالیو حواص سانانکیآبچل يهامختلف راسته ياهگونه

جنـوب   یمـانگرو منطقـه سـاحل    يهـا سـتگاه یز گرید ياز سو

 يهاگونه يبرا یعیطب يهاستگاهیکننده زنیمناطق تأم نیترمهم

مطالعه منابع حساس  نیدر ا رونیهستند. از ا يآبزو کنار يآبز

 يسرشـمار  يهـا تیو سا یساحل يهادر تاالب يپرندگان آبز

ـ توز يبا تمرکز بر الگـو  نیپرندگان و همچن  يهـا سـتگاه یز عی

 پیـ منظـور بـا اسـتخراج ت    نیشـد. بـد   ییمنطقه شناسا يحرا

 حرا از نقشه پوشش منطقـه مـورد   یساحل يهاپوشش جنگل

 عنـوان بـه  لومتریبه طول پنج ک يمحدوده بافر مالمطالعه و اع

 يو کنـار آبـز   يمناطق حساس جوامع پرنـدگان آبـز   نیترمهم

 نظر گرفته شد.در
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پشـت  الك يهاگونه يبرا یامن ستگاهیز ،منطقه یساحل يهابخش

ــدر ــه ییای ــوصب ــه  خص ــتالكدو گون ــبز و  پش ــتالكس  پش

ـ بر ثبت مناطق حضـور ا  مطالعه عالوه نیاست. در ا یعقابپوزه  نی

منـاطق   عنـوان به ستگاهیتعداد شش ا یساحل خط طول در هاگونه

در منطقـه   بزسـ  ییایـ در پشـت الكگونـه   يزیرو تخم ینیگزالنه

در  نــهیمنظــور اختصــاص مســاحت بهشــده اســت. بــه ییشناســا

 يوفادار رفتار از هاپشتالك يحساس برا يهاستگاهیز ییشناسا

مـاده   يهـا پشـت کـه توسـط الك   )Nest site fidelity( انهیبه آشـ 

جـنس   که یزمان قتیحقشد. در يریگبهره کند،یم بروز گذارتخم

کـه در آن متولـد شـده بـاز      ياقـه بـه منط  يگذارماده جهت تخم

ـ  هـا محـل النـه   ییجـا هبه جاب لیتما ینوع ،شودمی سـواحل   نیب

ـ   شـود یم دهیمختلف د يهامنطقه در گونه کیمختلف   نیکـه چن

 لیتما نیا زانی). م34( کنندیعنوان م انهیبه آش يرا وفادار يرفتار

متفاوت اسـت امـا در    ییایدر پشتكمختلف ال يهاگونه نیدر ب

و  21 ،12( شـود یمـ  دهیـ د يشـتر یب شدت با سبز پشتالك نهگو

مکـران   یدر منـاطق سـاحل   انهیبه آش يوفادار زانی). حداکثر م34

ثبت شده  لومتریک 9 تا 7 زانیمسبز به ییایدر پشتگونه الك يبرا

ه گونـ  يحسـاس بـرا   يهـا ستگاهیز نیتررو مهمنیاز ا). 1است (

در سـواحل مکـران بـا     گذارتخم گونه تنها عنوانبه سبز شتپالك

 انهیبه آشـ  يفواصل وفادار نیانگیم زانیمبه يانتخاب محدوده بافر

بـا توجـه بـه محـدود بـودن       نی) انجام گرفت. همچنـ لومتریک 8(

حفـر النـه و    يمناسـب بـرا   يهـا سـتگاه یز عنوانبه یسواحل شن

داکثر حـ مناطق،  نیعرض کم ا و ییایدر يهاپشتالك يزیرتخم

ـ بـه م  یسمت منطقه خشکطول بافر به ـ  زانی درنظـر   لـومتر یک کی

  گرفته شده است.

 

   يریپذ بیآس یابیارز

نـد  مو نظـام  کیسـتمات یصورت سهب Biomod بستهاستفاده از  با

 طیرا در شـرا  سـازي مـدل مختلـف   يهارد روشلکعم توانیم

 ،یهـدف جنبـ   کیـ  نعنـوا بـه قـرار داد و   سـه یمورد مقا کسانی

 17( کرد ییحضور هر گونه را شناسا ینیبشیپ يهامدل نیبهتر

ـ بمنـاطق بـا مطلو   ییمنظور شناسا). در ادامه به41و  و  ادیـ ز تی

 نی). بـد 17استفاده شد ( يکمتر، از منطق فاز تیمناطق با مطلوب

 ریاحتمال حضور هـر گونـه مقـاد    ریکه با استفاده از مقاد بیترت

 )Suitability(تناسب  ریمقاد نیگزیجا )Favorability( تیمطلوب

ـ بـه تفک  )Prevalence( وعینرخ ش توانیم بیترت نیشد. بد  کی

مناطق  ییو شناسا یستیز يغنا یابیارز فراینددر  زیهر گونه را ن

بـا اسـتفاده از    تیـ مورد توجه قـرار داد. مطلوب  یستیداغ تنوع ز

  ):41محاسبه شد ( )1رابطه (

p

( p)
F =

n p
+

n ( p)
1

0

1-

1-

                                                                             (1) 

  

ـ ا در ـ مقــدار مطلوب Fفرمـول   نی مقــدار احتمـال حضــور   p ت،ی

 0nتعداد نقاط حضـور و   1n ،یقیشده بر اساس مدل تلفمحاسبه

بـر   يریپـذ بیآسـ  زانیم نی. همچناستعداد نقاط عدم حضور ت

ـ نهاو در ییهر گونـه شناسـا   يبرا دیدرجه تهد اساس نقشـه   تی

  ): 17شد ( هیته )2رابطه (شده مناطق حساس بر اساس يفاز

n

j i ij
i=

FVul = (V × F )
1

                                                                  (2) 

در نقطـه   يریپذبیشده آسيفاز ریمقاد FVul زیفرمول ن نیا در

مقـدار   زین ijFو  iگونه  يبرا دیدرجه تهد ایوزن  j ،iV) کسلی(پ

اسـت.   j) کسـل یدر نقطـه (پ  iگونه  يشده برامحاسبه تیمطلوب

گونـه در فهرسـت   هـر  تیبر اسـاس وضـع   دیدرجه تهد ایوزن 

ـ اهم ایـ  دیدرجه تهد زیو ن IUCN دیدرجات تهد يبندطبقه  تی

 تیـ قشـه مطلوب کـه ن  بیترت نی). بد17هرگونه لحاظ شد ( یمل

 ازیـ در امت کوتـاه پـوزه تمساح  اه،یپلنگ، خرس س يهاگونه يبرا

 ش،یکـل و بـز، قـوچ و مـ     يهـا گونه يهشت ضرب شده و برا

ـ امت ریپـذ بیدر طبقـه آسـ   يریـ و هوبره به لحاظ قرارگ ریجب  ازی

 چهار لحاظ شد. 

 یحسـاس خشـک   يهاستگاهیز ينقشه فاز قیبا تلف تینهادر

 یسـت یتنـوع ز  يهـا کـانون  نیتـر مهـم  یبا منابع حساس سـاحل 

 يفـاز �شد. نقشه ییمنطقه شناسا يمنابع حساس جانور عنوانبه

 نیبـه چهـار کالسـه کمتـر     یحسـاس خشـک   يهاستگاهیشده ز

ــاد تیحساســ متوســط  تی)، حساســ0 - 5/0 تیحساســ ری(مق

 تیحساسـ  ری(مقاد ادیز تیحساس ،)5/0 – 2 تیساسح ری(مقاد

) 8از  شـتر یب تیحساسـ  ری(مقـاد  ادیـ ز اریبس تی)، حساس2 - 8
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 ریشـامل مقـاد   تیدرجه حساسـ  نیشد. طبقه با کمتر يبندطبقه

 نیانگیـ حد آستانه بر اساس م نینظر گرفته شد. ادر 5/0تا  صفر

ـ مبـه  هـا شده در نقاط حضور گونهمحاسبه تیحداقل مطلوب زان ی

  لحاظ شد. 5/0

  

  نتایج

 يقشـه بـرا  ن کیـ چهـار مـدل در    جینتـا  قیـ حاصـل از تلف  جینتا

 يحسـاس بـرا   يهـا سـتگاه یزهمـراه نقشـه   مختلف بـه  يهاگونه

ارائـه شـده    2 در شـکل  ییایـ پشـت در پرنـدگان و الك  يهاگونه

 10 يبـرا  TSSو  AUCمربوط به  يهاآماره ریمقاد نیانگیاست. م

عملکـرد   يدارا هـا گونه یتمام تیتکرار، نشان داد که مدل مطلوب

ـ م هاگونه یتمام يبرا که بیترت نیقابل قبول است. بد  AUC زانی

 میـزان بـه مربوط به گونه هـوبره   GLM(به جز مدل  8/0باالتر از 

ــاالتر از  TSSو  710/0 ــا3محاســبه شــد) (جــدول  6/0ب  جی). نت

 تمیالگـور  بـه  وابسـته  مـدل  دو داد نشـان  هاعملکرد مدل یبررس

 انـد بنا نهاده شده میتصم يهااساس درخت رکه ب يریادگی نیماش

)GBM  وRFنقـاط   کیـ در تفک يباالتر صیقدرت تشخ ي) دارا

 نیهمـ  لیـ دلهسـتند. بـه   یسـتگاه یز نـه یحضور گونه از نقـاط زم 

 هــامــدل نیــدســت آمــده از اهنقشــه بــ ،بــاال صیقــدرت تشــخ

 انـد، کـرده  ییشناسا يصورت محدودترمطلوب را به يهاستگاهیز

 تیمطلوب زانیم نیشتریب يدارا هعمد طوربهمحدود  قمناط نیا اما

  مناطق هستند.     ریبا سا سهیدر مقا یستگاهیز تیفیک نیو باالتر

قابل مشاهده اسـت   يسازحاصل از مدل جیکه در نتا طورهمان

طور خـاص متعلـق بـه هـوبره     به ستگاهیز تیگستره مطلوب نیشتریب

منطقـه   یو) و پس از آن با توجـه بـه سـاختار توپـوگراف     - 2(شکل 

ـ ترت نیب) است و بد - 2ل (شک اهیمتعلق به خرس س  نیکمتـر  بی

ـ ن بـه گاندو که با توجـه   يبه استثنا(گستره  خـاص   یکیاکولـوژ  ازی

مربوط بـه گونـه    )را به خود اختصاص داده یکوچک اریمحدوده بس

 سـتگاه یز تیمطلوب يسازمدل نیه) است. همچن - 2کل و بز (شکل 

 اریبسـ  تیمراتب مطلوباز رودخانه به ییهاگاندو نشان داد که بخش

کـه منـاطق مطلـوب     بیترت نیحضور گونه دارند؛ بد يبرا يشتریب

 رینسبت بـه سـا   يکمتر یتجمع انیو شدت جر بیش هعمدطور به

  ز). - 2رودخانه دارند (شکل  يهابخش

 يبــرا ســتگاهیز تیــمطلوب يهــاهیــال قیــحاصــل از تلف جینتــا

منـابع   تـرین مهـم واحـد نشـان داد    هیـ ال کیـ مختلف در  يهاگونه

در مناطق  ستانیاز جنوب س ییهامنطقه در محدوده یستیاس زحس

اسـت   افتـه یمکران پـراکنش   يایدر یناهموار به موازات خط ساحل

ـ   نی). همچن3(شکل  اسـتان   حـدوده منطقـه و در م  یدر بخـش غرب

شده است که هـم   ییشناسا ياوستهیپ یستگاهیز يهاهرمزگان لکه

 بـراي  یسـتگاه یتبـاط ز و ار یوستگیاز نظر وسعت و هم از لحاظ پ

قابـل   تیمنطقه از اهم ستمندانیز يبرا یستگاهیفراهم شدن منابع ز

 یخشـک  يهـا سـتگاه یبرخوردارند. نکته قابل تأمـل در ز  يامالحظه

ــه شناســا ــ ییمنطق ــک کری ــو یســتگاهیز دوری ــم م يق ــو مه  انی

منطقه است که به مـوازات خـط    یغرب –یشرق یعیطب يهاستگاهیز

ـ نها). در3اسـت (شـکل    تهافیامتداد  یساحل نقشـه   يبنـد طبقـه  تی

 نیشـتر یب ينشان داد کـه منـاطق دارا   يحساس جانور يهاستگاهیز

) در ادیـ ز اریو بسـ  ادیـ ز تی(حساسـ  یسـتگاه یز تیحساسـ  زانیم

درصد از مسـاحت کـل    28/34مربع معادل  لومتریک 32887 وعمجم

  ).4(جدول  شودیمنطقه را شامل م

از منـاطق مطلـوب کـه     يادیـ بخـش ز  دهـد ینشان م جینتا

ـ ا سـتمندان یپراکنش ز يبرا ییباال لیپتانس منطقـه دارنـد، از    نی

هسـتند.   یفاقد مالحظات حفـاظت  ،ییجاهجاب يدورهایجمله کر

 یحفـاظت شـبکه   يزیـ رهیـ و پا یمعرف ،افتیدر توانیم نیهمچن

 يگـو و ال یحسـاس سـاحل   ستمندانیبا تمرکز بر ز شتریمنطقه ب

ــراکنش جنگــل ــاپ ــ يه ــه اســت و  م ــه انجــام گرفت انگرو منطق

مورد غفلت واقـع شـده اسـت. مجـاورت      یخشک يهاستگاهیز

حساس منطقه و  یستگاهیمنطقه با منابع ز یانسان يهاسکونتگاه

در امتـداد سـاحل عامـل     یانسـان  ینـواح  یتوسعه آت يالگو زین

 یکــیزیف يهــاســاختار بیــو تخر ســتمندانیز يبــرا يدیــتهد

  منطقه مکران است. يورحساس جان يهاستگاهیز

  

  يرگیجهینتو بحث 

ـ پرچمـدار و   يهااز گونه حفاظت ماننـد   یکـانون  يهـا گونـه  ای

   ياز ســو یجثــه امکــان جــذب منــابع مــالگوشـتخواران بــزرگ 
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 پلنگ، الف) :يهاگونه يبرا MaxEntو  GLM ،GBM ،RFچهار روش  قیبر اساس تلف ستگاهیز تیمدل مطلوب .2شکل 

  پشت والك يزیرمطلوب تخم يهاستگاهیهمراه زبه گاندو، ح) ز) ،هوبره کل و بز، و) )ـ، هشیقوچ و م ، د)اهیخرس س ج)، ریجب ب)

  پرندگان  يمطلوب برا يهاستگاهیز ط) 
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 یران با استفاده از چهار مدل خطمنطقه مک يحساس جانور يهاگونه ستگاهیز تیمطلوب يعملکرد مدلساز یبررس جینتا .3جدول 

  دوشاخص آماره ي)، بر مبناMaxEnt( ینظم ی) و حداکثر بRF( ی)، درخت تصادفGBM( افتهیمیتعم یشی)، افزاGLM( افتهیمیتعم

   )True Skills Statistic( TSS ) وAUC( یمنحن ریسطح ز

 AUC  TSS  مدل AUC  TSS  مدل گونه

  خرس سیاه
GLM  940/0 763/0  RF  980/0  1  

GBM  989/0  961/0  MaxEnt  950/0 753/0  

  پلنگ
GLM  934/0 735/0  RF  1  1  

GBM  995/0  982/0  MaxEnt  956/0 798/0  

  کل و بز
GLM  979/0 921/0  RF  996/0  1  

GBM  995/0  982/0  MaxEnt  951/0 842/0  

  قوچ و میش
GLM  917/0 752/0  RF  1  985/0  

GBM  989/0  980/0  MaxEnt  939/0 752/0  

  جبیر
GLM  810/0 620/0  RF  1  1  

GBM  990/0  974/0  MaxEnt  878/0 673/0  

  هوبره
GLM  710/0 612/0  RF  962/0  1  

GBM  920/0  980/0  MaxEnt  881/0 688/0  

  کوتاهپوزهتمساح 
GLM  988/0 982/0  RF  1  997/0  

GBM  995/0  982/0  MaxEnt  981/0 935/0  

  

  
  زیست  اس جانوري و سطح پوشش حفاظتی شبکه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطهاي حس. الگوي پراکنش زیستگاه3شکل 
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  زیستگاهی و نسبت از مساحت کل منطقه مورد مطالعه مساحت طبقات حساسیت .4جدول 

  )درصدنسبت از مساحت کل (  مساحت (کیلومتر مربع) کالسه حساسیت

  14/33  75/31795  حساسیت کم

  67/34  75/33257  حساسیت متوسط

  21/19  64/18429  حساسیت زیاد

  07/15  37/14457  حساسیت بسیار زیاد

  

را فراهم آورده و در حفاظت از کل  یاسیو س ياقتصاد ينهادها

ـ ا ). با وجود47دارد ( يمدانقش کار یستیتنوع ز الزم اسـت   نی

 طیشـرا بر اساس اطالعـات درسـت از    یهر گونه تالش حفاظت

. ردیموجـود انجـام پـذ    یحفاظت يهاهنیگز زیو ن یپراکنش مکان

حساس در منطقه مکران  يهاگونه ستگاهیز تیمطلوب سازيمدل

 یبـازه زمـان   کیـ شـده در   يآوربا اسـتفاده از اطالعـات جمـع   

حـال قابـل    نیو در عـ  قیـ مـدل پـراکنش دق   هیامکان ته یطوالن

 یقیو نقشه تلف Biomodاعتماد را فراهم آورده است. استفاده از 

ـ از مزا يریـ گش حاضر موجب شده است بـا بهـره  در پژوه  يای

جـامع و بـا قـدرت     ،یقـ یتلف یپراکنش، مدل يهااز مدل کیهر

  ).32و  4( کرد هیباال ته ینیبشیپ

 یدارنـد، نـواح   ییبـاال  عیمدل احتمال توز نیکه در ا یمناطق

از  يشـمار  يمختلف و بـرا  يهابار توسط مدل نیهستند که چند

منـاطق بــا   عنـوان بـه منطقـه   يجـانور  سـتمندان یز نیتـر حسـاس 

ـ ا از. انـد شـده  ییباال شناسا تیمطلوب  نیـ مـدل حاصـل از ا   رونی

حفاظـت   يزیرحطر براي یچهارچوب عنوانبه توانیپژوهش را م

در منـاطق خـارج از شـبکه حفاظـت      یتیریو انجام اقـدامات مـد  

  کشور مورد استفاده قرار داد. ستیز�طیسازمان حفاظت مح

مطلوب اما  یستگاهیز يهالکه نیاز ا ياریبس رگید يسو از

 ینقشـ  یاصل يهاستگاهیز انیارتباط م ينشده در برقرارحفاظت

ـ منـاطق گـذار و    عنـوان بهکرده و  فایا یاساس عمـل   دوریـ کر ای

شده غرب بـه   ییشناسا دوریکر انیم نی). از ا40و  35( کنندیم

 يریـ رارگق زیـ و ن یلاص يهاستگاهیشرق به لحاظ مجاورت با ز

ـ اهم يدارا یارتباط ریدر مس ـ ز اریبسـ  تی  شیبـوده و افـزا   يادی

 یضـرورت  یمنـاطق  نیدر چنـ  یو حفاظت یتیریسطح اقدامات مد

منـاطق   جـاد یا دهـد یاست. مطالعات مشابه نشان مـ  ریناپذانکار

سـطح   شیو افـزا  شـتر یب یبـا شـبکه ارتبـاط   تـر  بـزرگ  یحفاظت

ـ تهد اهشکـ  بـراي  یمنـاطق  نیحفاظت در چن و حفاظـت   داتی

 يضـرور  يطـور عـام امـر   همدت گوشتخواران بزرگ جثه ببلند

  ). 40و  11، 2است (

کالن نشان داده است سطح حفاظـت از   اسیدر مق مطالعات

توسـط شـبکه منـاطق تحـت      هـا سـتگاه یز و هـا از گونه ياریبس

ــوب ن ــت مطل ــتیحفاظ ــ). در ا30و  7( س ــ نی ــاه نیب از  یآگ

 يهـا يازمندیجثه با نبزرگ يورجان يهاپراکنش گونه يالگوها

 ومـؤثر بـر پـراکنش آنهـا      یو انسان یعیعوامل طب ع،یوس یستیز

کـه از   یدر منـاطق  یحفـاظت  يهـا يکارامـد اسـتراتژ   يزیرطرح

و از  آورنـد یآنهـا فـراهم مـ    عیتوز يبرا یمطلوب طیسو شراکی

 انـد، تحت حفاظت قرار گرفته يهاخارج از محدوده گرید يسو

 يکاربردهـا  هاگونه نیمدت حفاظت ابه اهداف بلند یابیدست در

 يهــااز مــدل تفادهاســ گــرید ي). از ســو2دارد ( یتــوجه قابــل

) 40و  35 ،11( يحسـاس جـانور   يهـا گونه ستگاهیز تیمطلوب

بـا   یتطـابق چنـدان   یکنـون  ینشان داده است که منـاطق حفـاظت  

 بـا  ستاراهم. ندارد هاگونه نیا يهايازمندیو ن عیتوز يهاگستره

کـه سـطح    دهـد ینشان م زیپژوهش حاضر ن جینتا ییالگو نیچن

منطقه مکران توسـط   يحساس جانور يهاستگاهیاز کل ز یاندک

 رونیـ موجود پوشش داده شده اسـت. از ا  یشبکه مناطق حفاظت

شـبکه   یسـطح حفـاظت   يو ارتقـا  دیجد یمناطق حفاظت یمعرف

را  تمندانسـ یبهبـود سـطح حفاظـت از ز    شـرایط نه تنهـا   یکنون

ــ ــراهم م ــه ارزشــمند  آوردیف ــا توجــه ب ــه ب ــه يبلک ــاگون  يه

و پلنـگ و برخـوردار از توجـه     اهیسـ مانند خرس  یکیزماتیکار

 يهـا گونـه  ریامکان حفاظـت از سـا   ،یالمللنیو ب یمل ينهادها

  .آوردیرا فراهم م )اما کمتر مورد توجه(بوم هم
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 یساحل يهامستیحساس و شکننده اکوس اریبس طیتوجه به شرا با

در  یو عدم وجود مطالعـات کـاف   رانیدر جنوب شرق ا یو خشک

ـ ربرنامـه  يمنطقه در کنار تـالش دولـت بـرا     عیتوسـعه صـنا   يزی

ـ از تکن يریگهدر منطقه بهر نیسنگ ـ یترک يهـا کی و اسـتفاده از   یب

 نیچنـد  يبرا ستگاهیز تیمطلوب براوردچندگانه در کنار  يهامدل

ـ  يادیـ حدود ز تا تواندیم یگونه کانون  طیطرفـداران محـ   ینگران

بـه حـداقل    یحفـاظت  يهابرنامه يمداخصوص ناکاررا در ستیز

ـ رتنها نقطه شروع طـرح  نیتوجه داشت که ا دیبرساند. اما با  يزی

 کیسـتمات یبـه برنامـه س   یابیدسـت  برايدر منطقه است و  یحفاظت

و  اسیــتـر و بــزرگ مق قیــمطالعــات دق ازمنـد یمنطقــه ن یحفـاظت 

 يهـا برنامـه  ریدر کنار سا یستینگاه حفاظت از تنوع ز يریگشکل

    منطقه است. یو اجتماع يتوسعه اقتصاد
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Abstract 

Habitat suitability models for the focal species are used to address the concerns related to the limited availability of data 
for remote habitats by scrutinizing the relationship between the biodiversity distribution patterns and the natural-
anthropogenic characteristics. The current study aimed at modeling habitat suitability for seven focal species including 
Asian black bear, Persian leopard, Persian ibex, Wild sheep, Chinkara, Asian houbara and Mugger in the  southeastern 
Iran, by relying on Generalized Linear Model (GLM), Generalized Boosted Model (GBM), Random Forest (RF), and 
Maximum Entropy (MaxEnt) models and using 10 physical, anthropogenical and land cover variables. Next, habitat 
suitability maps were overlaid with sensitive coastal habitats to delineate a final habitat suitability map. Based on our 
results, more than 34% of the region were identified as sensitive habitats which were mostly located along the coastline. 
These habitats demonstrated less than 15 percent spatial overlap with the current protected area network of the region. 
Moreover, a suitable connecting corridor extended in the east-west was identified, but it was neglected due to having 
lower suitability values in comparison to the central habitats and the focus of conservation objectives on the core 
habitat. 
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