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چکیده
یکی از مهمترین فرآیندهایی که موجب تغییر الگوی زیستگاه در سیمای سرزمین میشود تکه تکه شدن زیستگاه است ،که امروزه به
بزرگ ترین تهدید تنوع زیستی در سطح جهان تبدیل شده که خود ناشی از تخریب بخشهایی از زیستگاه است .برای جلوگیری از کاهش تنوع
زیستی بر ایجاد گذرگاهها بهمنظور برقراری ارتباط بین سیماهای سرزمینهای تکه تکه شده جهت حرکت جانوران تاکید شده است .در این
پژوهش از روش مکسنت برای ایجاد نقشه مطلوبیت زیستگاه و آنالیز کمترین هزینه مسیر برای شناسایی و طراحی گذرگاهها استفاده گردید.
بهمنظور بررسی تأثیر متغیرهای زیستی و غیرزیستی بر زیستگاه قوچ و میش ارمنی 8 ،فاکتور براساس ویژگیهای رفتاری و بومشناختی گونه و
ویژگیهای منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند که شامل شیب ،ارتفاع ،فاصله از جاده اصلی ،فاصله از صیاد ،فاصله از روستا ،فاصله از منابع آبی و
جهت میباشد .طبق تحلیل مکسنت و نتایج ازمون جک نایف  4متغیر فاصله از طعمهخوار(گرگ) ،طبقات ارتفاعی ،فاصله از روستا و فاصله از
منابع آبی بیشترین تاثیر یا نقش و متغیر جهت کمترین نقش را داشتند .با توجه به بررسیهای بهعمل آمده بروی نقشهها و بررسیهای میدانی سه
مسیر انتخاب گردید مسیر اول بهدلیل مسافت طوالنی و قرار گرفتن در بین روستا و داشتن ارتفاع کمتر و همچنین نزدیکی به جادههای اصلی
مناسب درنظر گرفته نمیشود مسیر دوم و سوم با توجه به اینکه هردو در انتها به یک مسیر منتهی میشود مناسبتر بوده و میتواند بهعنوان کریدور
اصلی درنظر گرفته شوند.
کلمات کلیدی :گوسفند وحشی ،کریدور ،روش حداقل هزینه ،استان همدان
* پست الكترونیكی نویسنده مسئولmehrdadmiranjari@yahoo.com :
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شناسایی کریدورهای زیستگاهی گوسفند وحشی ارمنی در مناطق حفاظت شده....

مقدمه
ارتباط ميان لکههاي زيستگاهي و جمعيتها عامل مهمي است
که بر گستره وسيعي از فرآيندهاي بومشناختي نظير جريان ژن،
پويايي ابرجمعيتها ،افزايش گستره پراکنش گونهها ،بقاء جمعيتها
و حفظ تنوع زيستي تأثيرگذار بوده و يک ويژگي بسيار مهم سيماي
سرزمين بهشمار ميرود ( Mcraeو همکاران .)2008 ،ارتباط سيماي
سرزمين عامل تاثيرگذار در حرکت افراد جمعيتها در ميان لکههاي
زيستگاه ميباشد .زمانيکه توانايي گونهها براي حرکت در ميان لکههاي
زيستگاهي کاهش پيدا کند ،گونهها منزوي شده و در نتيجه آسيب
پذيري آنها نسبت به آشفتگيهاي محيطي بيشتر شده و احتمال
انقراض افزايش آنها مييابد ( .)2002 ،Crooksيکي از مهمترين
فرآيندهاي پويا که موجب تغيير الگوي زيستگاه در سيماي سرزمين
ميشود تکهتکه شدن زيستگاه است ،که امروزه به بزرگترين تهديد
تنوع زيستي در سطح جهان تبديل شده که خود ناشي از تخريب
بخشهايي از زيستگاه است .اصطالح تکهتکه شدن بهطورکلي براي
توصيف تکههاي کوچکتر پوشش گياهي استفاده ميشود که از قطعات
بزرگتر جدا افتادهاند .اين رخداد ميتواند باعث کاهش گونهها در
تکهها ،تغيير ترکيب اجتماعات جانوري و تغيير فرايندهاي اکولوژيکي
در فون زيستگاههاي باقيمانده شود ( .)2003 ،Bennettبنابراين اين
جداشدگي ،پيامدهاي منفي شديدي بههمراه خواهد داشت .براي
جلوگيري از کاهش تنوع زيستي بر ايجاد گذرگاهها (روگذر يا زيرگذر)
بهمنظور برقراري ارتباط بين سيماهاي سرزمينهاي تکهتکه شده جهت
حرکت جانوران تاکيد شده است .در همين راستا گذرگاهها بهعنوان
ابزاري بهمنظور حفظ و نگهداري جمعيتهاي زيستاي بيوتا در سيماي
سرزمينهاي تکه شده مورد توجه قرار ميگيرند .مناطق حفاظت شده
بهعنوان يکي از استراتژيهاي حفاظت پايدار تنوع زيستي شناخته
ميشوند ( Beloteو همکاران .)2016 ،اما مناطق حفاظت شده منزوي
ممکن است قادر به حفاظت از تنوع ژنتيکي ،جمعيتي ،گونهاي و
فرآيندهاي بومشناختي داخل خود بهخاطر قطع مسيرهاي مهاجرت
و انتشار گونهها نباشند .مناطق حفاظت شدهاي که ارتباط خود را با
ديگر مناطق بومشناختي از دست دادهاند ،تنها بهعنوان اکوسيستمهاي
جزيرهايي موقتي ايقاي نقش ميکنند که نسبت به تغييرات زيستمحيطي
آسيبپذير هستند (ارسالن و همکاران .)1396 ،طراحي مدلهاي
کريدور زيستگاهي با هدف حفظ ،نگهداري و تامين بخشي از نيازهاي
حياتوحش و تا حدودي تضمين انتقال و جابهجايي افراد جمعيتها
بين دو يا چند بلوک زيستگاهي ،يکي از بارزترين جنبههاي مديريت
حياتوحش محسوب ميشود .هدف از طراحي ارتباط زيستگاهي،
شناسايي سرزمينهاي است که بهعنوان کريدور زيستگاهي امکان
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جابهجايي افراد جمعيتهاي حياتوحش را ميان بلوکهاي زيستگاهي
برقرار ميسازد (الماسيه و همکاران .)1396 ،بايد بيان نمود که استفاده
مديران تنوع زيستي از اصول بوم شناسي سيماي سرزمين و زيست
شناسي حفاظت ،ميتواند در طراحي کريدورهايي با کارايي باال موثر
باشد ( .)2003 ،Bondدر واقع کريدورها براي حفظ جمعيتهاي حيات
وحش در سيماي سرزمين که در حال تخريب و تجزيه هستند ،حياتي
بوده ( Mechو  )2001 ،Hallettو از فشار درون آميزي و احتمال
انقراض جمعيتهاي کوچک جلوگيري ميکند ( Simberlloffو ،Cox
 .)1987گونه مورد مطالعه در اين تحقيق گوسفند وحشي ارمني
( )Ovis orientalis gmeliniميباشد .قوچ و ميش ارمني گونهاي است
که در ليست قرمز اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت ( )IUCNدر رده
آسيبپذير ( ) VUقرار گرفته است و پراکنش آن در ايران از مناطق
مرزي آذربايجان ،زنجان ،همدان ،اراک تا شمالغربي خوزستان ميباشد.
قوچ و ميشها روزگرد هستند ولي اغلب در صبح زود و عصر چرا
ميکنند و در ساعات بين روز به استراحت و نشخوار ميپردازند.
متأسفانه هيچگونه حفاظتي از ناحيه مهاجرتي واقع در حد فاصل دو
منطقه حفاظت شده بهعمل نميآيد و گسترش کاربريهاي انساني به
ويژه فعاليتهاي کشاورزي عامل تهديد مهمي است که سبب کاهش
وسعت يا نابودي زيستگاههاي مطلوب و مسيرهاي مهاجرتي گونه
مي باشد .لذا شناسايي کريدورهاي ارتباطي براي دو زيستگاه با هدف
حفاظت از آنها در اين ناحيه ميتواند اقدام مؤثري در کاهش تضاد
ميان کاربريها و مسيرهاي مهاجرتي و حفاظت از اين گونه مهم و با
ارزش حفاظتي باال باشد .مدلسازي براساس روش حداقل هزينه به
عنوان اصليترين روش طراحي کريدور زيستگاهي در راستاي شناسايي
مناطق با کمترين مقاومت (هزينه) براي عبور گونههاي کانوني ميان
بلوکهاي زيستگاهي کاربرد دارد ( Beierو همکاران .)2002 ،بنابراين
با توجه به کاربرد وسيع روش تحليل کم هزينهترين مسير در مدل
سازي گذرگاه بالقوه حياتوحش بين لکهها و همچنين مطلوبيت بهتر
نتايح نسبت به ساير روشها ،در پيش رو از از اين تحليل استفاده
گرديد .نتايج اين پژوهش ميتواند بهعنوان يک الگو و راهکار مديريتي
در حفاظت از حياتوحش و دستيابي به مکانهاي ويژه گذرگاه در
ساير مناطق حفاظت شده و در رابطه با ساير گونهها و جمعيتها مورد
استفاده قرار گيرد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :در اين مطالعه منطقه حفاظت شده آلموبالغ
و منطقه حفاظت شده خانگرمز که در استان همدان قرار گرفتهاند،
انتخاب شدهاند .اين مناطق در قسمت غربي استان و در امتداد يکديگر
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قرار دارند .منطقه حفاظت شده آلموبالغ در شمال شهرستان اسدآباد
قرار گرفته و داراي مساحتي در حدود  7800هکتار ميباشد از نظر
موقعيت جغرافيايي از´  48°07تا ´ 48°12طول شرقي و ´ 34°53تا
´ 34°57عرض شمالي قرار دارد .منطقه حفاظت شده خانگرمز داراي
مساحتي در حدود  9026هکتار است و در شهرستان تويسرکان قرار
دارد .از نظر موقعيت جغرافيايي از´ 48°07تا ´ 48°16طول شرقي و
´ 34°14تا ´ 34°38عرض شمالي واقع شده است (اداره کل حفاظت
محيط زيست استان همدان.)1395 .

شکل :1موقعيت منطقه مورد مطالعه

طبق گزارش ساالنه سازمان هواشناسي ،اين محدوده داراي آب
و هواي نيمه خشک و سرد و معتدل بوده و رژيم بارندگي آن از تيپ
اقليم مديترانهاي است .متوسط ميزان بارندگي منطقه معادل 400
ميليمتر در سال و ميانگين دماي ساالنه در يک دوره  12ساله حدود
 12/7درجه سانتيگراد و سرعت باد غالب منطقه  5/2متر در ثانيه در
جهت جنوبغربي برآورد شده است (اداره کل هواشناسي استان همدان،
 ) 1395هر دو منطقه از لحاظ پوشش گياهي و جانوري بسيار شبيه
بود بهطوريکه از گونههاي غالب گياهي در اين دو منطقه ميتوان به
زرشک ،زالزالک ،انجير وحشي ،گردو ،بومادران ،شيرخشت ،چند گونه
مريم گلي ،آويشن و  ...اشاره کرد .همچنين هر دو منطقه داراي
پستانداراني مانند کل و بز ،قوچ و ميش ،گرگ ،روباه ،شغال ،کفتار،
خرگوش ،سمور ،گورکن ،تشي ،رودک ،خارپشت ،حشرهخوار و انواع
موشها و همچنين از پرندگان ميتوان به عقاب طاليي ،کبک ،تيهو،
دليجه ،کالغ نوک سرخ ،کبوتر ،کمرکولي ،زاغي ،چکچک ،سهره ،سار،

جغد ،سبز قبا ،سنگ چشم ،دم جنبانک و زرده پراشاره نمود (اداره
کل حفاظت محيط زيست استان همدان.)1395 ،
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تحليل دادهها و ايجاد مدل :در اين پژوهش از الگوريتم مکسنت
براي ايجاد نقشه مطلوبيت زيستگاه و آناليز کمترين هزينه مسير براي
شناسايي و طراحي گذرگاهها استفاده گرديد .بهمنظور بررسي تأثير
متغيرهاي زيستي و غيرزيستي بر زيستگاه قوچ و ميش ارمني8 ،
فاکتور زيستگاهي براساس مطالعات صورت گرفته و همچنين ويژگيهاي
رفتاري و بومشناختي گونه و ويژگيهاي منطقه مورد مطالعه انتخاب
شدند که شامل شيب ،ارتفاع ،فاصله از جاده اصلي ،فاصله از صياد
(گرگ) ،فاصله از روستا ،فاصله از منابع آبي و جهت ميباشد (Seoane
و همکاران2010 ،؛  Britonsو همکاران .)2004 ،در الگوريتم ماکسنت
درخصوص حداقل تعداد نقاط حضور و مشاهده گونه براي اين نرمافزار
بستگي به متغيرهايي نظير يکنواختي محدوده مورد مطالعه از نظر
شيب ،ارتفاع و ميزان تخصصي بودن گونه يا آشيان اکولوژيکي گونه
و ميزان دقت مطالعات دارد .در مجموع  )2001( Hirzelمعتقد است
که  20الي  30نقطه براي اين نرمافزار نتايج خوب و مشابه  100نقطه
را ارايه ميدهد .در اين پژوهش جمعآوري دادههاي حضوردر طول
فصل تابستان با استفاده از روش مشاهده مستقيم صورت گرفت
مجموع  150نقطه حضور با طي مسير تقريبي بطول  300کيلومتر با
استفاده ( GPSدستگاه موقعيتياب جغرافيايي) انجام گرفت .همانطور
که بيان شد براي آناليز شناسايي و طراحي گذرگاهها از روش تحليل
کمترين هزينه مسير استفاده شده است ( Berirrو همکاران2008 a ،؛
 Singletonو همکاران .)2002 ،اساس اين روش شناسايي مسيري
است که يک گونه با صرف کمترين ميزان هزينه ممکن براي رفتن از
يک منطقه به منطقه ديگر ميپيمايد .در اين روش فرض بر اين است
که گونهها هنگام عبور از يک منطقه هزينهاي ميپردازند ،اين هزينه
که به آن مقاومت نيز گفته ميشود عبارت است از ميزان دشواري
عبور از يک پيکسل براي گونه هدف که به شکل کمي بيان شده
( Berirrو همکاران )2010،و ميتواند نشاندهنده انرژي مصرف شده
هنگام عبور از منطقه ،خطر مرگ و مير يا تاثير بر توانايي بالقوه گونهها
براي توليدمثل در آينده باشد .اين روش مسيرهاي جابهجايي احتمالي
جانوران را براساس هزينه تجمعي جابهجايي ارزيابي ميکند (Chetkiewicz
و  .)2009 ،Boyceبهطور خالصه ،گامهاي زير در فرآيند تحليل کم
هزينهترين مسير حياتوحش طي ميشود:
 انتخاب لکهها يا نقاط مبدا و مقصد جهت مدلسازي گذرگاه استفاده معکوس از نقشه تناسب زيستگاه بهعنوان نقشه اصطکاکيا هزينه
 محاسبه فاصله هزينه مبناء بهازاي هر پيکسل انتخاب يک قطعه يا مسير مناسب از نقشه هزينه مبناء بهعنوانگذرگاه
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براي ايجاد مسير بهينه گذرگاهي ،ابتدا اليه مطلوبيت تابستانه را با
استفاده از دستور مربوطه جدا نموده سپس اليههاي مطلوبيت اليه
هزينه که عکس اليه مطلوبيت بوده را ايجاد نموده و با استفاده از دستور
 Cost pathو  Cost backبهطور خودکار گذرگاهها ايجاد ميگردد .براي
انجام مراحل از در سيستم  Arc GISنسخه  9.3استفاده شده است.

نتایج
در اين پژوهش براي بررسي اعتبار مدل نهايي از روش اعتبار
متقابل( )Cross validationاستفاده گرديد در اين مدل  3نوبت شبيه
سازي انجام گرفته است %75 .نقاط حضور براي ايجاد مدل ( Training
 )dataو  %25باقيمانده دادههاي عملياتي براي بررسي اعتبار مدل
بهکار گرفته ( )Test dataآزمون شدند .مطابق شکل  2صحت مدل
براي فصل تابستان برابر  0/97بهدست آمده که نشاندهنده اين است
که مدل بهخوبي ميتواند مناطق مطلوب و مناطق نامطلوب را براي
قوچ و ميش ارمني در فصل تابستان از يکديگر تفکيک کند .مطابق
شکل  3نتايج آزمون جکنايف براي بررسي نقش هر يک از متغيرها
در مدل توزيع ،نشاندهنده آن است که متغير انحراف معيار فاصله از
صياد (گرگ) و پس از آن طبقات ارتفاعي ،فاصله از روستا و فاصله از
منابع آبي بيشترين تاثير و جهت کمترين نقش را در مدل و شکل
توزيع تابستانه اين گونه داراست .در شکل  4ميزان تاثير متغيرها بر
توزيع گونه با منحنيهاي پاسخ  8متغير در مدل نهايي تابستانه بهطور
جداگانه بررسي و آورده شده است .پس از اجراي برنامه نرمافزار
مکسنت نقشههاي مطلوبيت زيستگاه گونه در فرمت منطقي ايجاد
شده است شکل  5نقشه مطلوبيت زيستگاه تابستانه گوسفند ارمني
استان همدان بر طبق فرمت منطقي مکسنت نشان ميدهد که عمده
زيستگاههاي مطلوب در محدوده مطالعاتي در محدوده جنوب و شمال
غربي و سطح مطلوبيت يکپارچهتري را در محدوده مطالعه داراست.
براي تعيين نقاط مبدا و مقصد يا جمعيتهاي منبع و مخزن،
زيستگاههاي ارزشمندتر يا لکههايي که داراي درصد مطلوبيت بيشتري
در مقايسه با لکههاي ديگر که در درازمدت توانسته دربرگيرنده
جمعيتهاي خوبي در ميان مناطق را دارا باشد و قطعاً حفاظت
مناسبتري را دارا هستند بهعنوان لکههاي مبدا يا جمعيتهاي منبع
و جمعيتهاي نزديک به آن که زيستگاهها يا لکههاي مطلوب قابل
پذيرشي را دارا بوده و در ارتباط جمعيتي با لکههاي مبدا ميباشند
بهعنوان لکههاي مقصد يا مخزن تعيين ميگردند .لذا با توجه به
روششناسي مذکور ،طراحي گذرگاههاي جابجايي تابستانه در بين 2
لکه منطقه حفاظت شده خاگرمز و آلموبالغ در محدوده استان همدان
براي طراحي کريدورهاي جابجايي بين اين نقاط داغ انتخاب گرديد.
12

بهمنظور طراحي گذرگاههاي تابستانه قوچ و ميش ارمني نسبت به
تهيه نقشههاي هزينه مسافت و هزينه برگشت شده (شکلهاي  6و
 )7با توجه به تعيين نقاط مبداء و مقصد در گام نخست اليههاي
هزينه و در گام بعدي با استفاده از سيستم  ،Arc Gisهزينه مسافت
( ،)cost distanceبراي فصل تابستان و هزينه برگشت ارتباطي ( cost
 )back linkايجاد شده است و در گام آخر با بهکارگيري کم هزينهترين
مسير ( )cost pathتابع هزينه مسير بهطور خودکار ايجاد ميگردد.
اين تابع از مبداء به مقصد و برعکس جهت يافتن کوتاهترين مسير بر
روي اليه هزينه حرکت نموده و پيکسلي را که داراي کمترين هزينه
باشد انتخاب و بهعنوان جهت حرکت انتخاب ميکند (مشهداحمدي
و همکاران .)1393 ،بنابراين با استفاده از نقشه معکوس مطلوبيت
تابستانه ،نقشه هزينه ايجاد و با استفاده از نقشههاي هزينه مسافت و
برگشت نسبت به طراحي گذرگاههاي تابستانه قوچ و ميش ارمني در
محدوده لکههاي مبدا و مقصد اقدام ميگردد.

شکل  :2منحني بررسي اعتبار مدل مطلوبيت تابستان

شکل  :3نتايج آزمون جكنايف در فصل تابستان
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شکل  :6نقشه هزينه فصل تابستان استان همدان

شکل  :4منحنيهاي پاسخ فصل تابستان به هر يك از متغيرهاي  8گانه

شکل  :7نقشه هزينه بازگشت فصل تابستان استان همدان

شکل  :5نقشه مطلوبيت تابستانه قوچ و ميش ارمني استان همدان

شکل  :8نقشه گذرگاههاي فصل تابستان استان همدان
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بحث
اين مطالعه بهدنبال شناسايي کريدورهاي زيستگاهي ميان دو
منطقه حفاظت شده خانگرمز و آلموبالغ در استان همدان صورت گرفته
است .بنابراين بهمنظور اتصال دو منطقه حفاظت شده خانگرمز و آلموبالغ
تجزيه و تحليل داده براساس روش کمترين هزينه انجام گرفت .محصول
اين تجزيه و تحليل شناسايي کوتاهترين و مناسبترين مسير است .به
دليل اين که در فرايند مسيريابي کريدورهاي حيات وحش پارامترهاي
کمي و کيفي مختلفي از ديدگاه بوشناختي و در چارچوب اصول محيط
زيستي نقش دارند بنابراين شناسايي و تعيين ميزان اهميت آنها
ضروري است .الزم به ذکر است که عوامل موثر در انتخاب مسير کريدور
از ديدگاه بومشناسي (ارتفاع ،شيب ،جهت ،فاصله از روستا ،فاصله از
جادههاي اصلي ،فاصله از محيطهاي آب) بررسي گرديده و در فرايند
ارزيابي زيستگاه لحاظ شدهاند .همانطورکه بيان شد بهمنظور شناسايي
و بررسي عوامل زيستگاهي و تعيين مطلوبيت زيستگاه براي گوسفند
وحشي ارمني از روش مکسنت استفاده گرديد ،طبق تحليل مکسنت
و نتايج آزمون جک نايف از  8متغير بهکار برده شده در اين مدلسازي
 4متغير فاصله از طعمهخوار (گرگ) ،طبقات ارتفاعي ،فاصله از روستا
و فاصله از منابع آبي بيشترين تاثير يا نقش را داشته و متغير جهت
کمترين نقش را در انتخاب زيستگاه گوسفند وحشي ارمني در فصل
تابستان دارند .انحراف معيار ارتفاع بين  2000تا حدود  2500متر
بيشترين تاثير مثبت را بر افزايش انتخاب زيستگاه داشتهاند و همان
طورکه انتظار ميرود افزايش فاصله از راههاي اصلي و فاصله از روستاها
و از همه مهمتر فاصله از صياد (گرگ) ،اثر مثبت در انتخاب زيستگاه
داشتهاند .اين نتايج نشان ميدهد که بهطورکلي گوسفند وحشي ارمني،
تپه ماهورها و شيبهاي مياني را انتخاب نموده و در تابستان شيب و
ارتفاعات بيشتر و دامنه شرقيتر که مدت آفتاب کمتري را داشته و
نزديک به منابع آبي هست را انتخاب ميکند .در نهايت با توجه به
بررسيهاي بهعمل آمده بروي نقشهها و بررسيهاي ميداني سه مسير
خروجي بهخاطر شرايط موجود ازجمله فاصله بين دو منطقه حفاظت
شده و توسعه فعاليتهاي انساني مشخص شده است که مسير اول از
شمالشرقي منطقه شروع شده و دو مسير ديگر از شرق و غرب منطقه
حفاظت شده خانگرمز شروع ميشوند مسير اول بهدليل مسافت طوالني
و قرار گرفتن در بين روستا و داشتن ارتفاع کمتر و همچنين نزديکي
به جادههاي اصلي مناسب درنظر گرفته نميشود مسير دوم و سوم با
توجه به اينکه هر دو در انتها به يک مسير منتهي ميشود مناسبتر
بوده و ميتواند بهعنوان کريدور اصلي درنظر گرفته شود.
شعباني و همکاران ( )1396با کمک ابزار مدلسازي کريدور
ديزانير که در محيط  GISاجرا ميشود سطح هزينه بين دو منطقه
14

حفاظت شده مراکان-کيامکي را براساس نقشه مطلوبيت گونههاي
شاخص منطقه محاسبه کردند و مجموعه مسيرهاي طبيعي قابل استفاده
براي جابهجايي گونه را تعيين نمودند .اين مطالعه همانند مطالعه
 Mateoو همکاران ( )2014نقشه سطح هزينه با برقراري ارتباط مستقيم
ولي معکوس بين مقاومت به جابهجايي موجود زنده و کيفيت زيستگاه
تهيه شد .مطالعات علمي مختلفي براي يافتن بهترين و مطلوبترين
کريدرور براي گونههاي گوناگون صورت گرفته که ازجمله ميتوان به
عرفانيان و همکاران ( )1393اشاره نمود که در اين مطالعه با استفاده
از روش کم هزينهترين مسير در محيط  GISاقدام به شناسايي
کريدورهاي براي گونه پلنگ در پارک ملي گلستان پرداخت همچنين
ميتوان به مطالعات شمساسفندآباد و همکاران ( )1389اشاره نمود
که از همين روش (کمترين هزينه) استفاده نمودند و کريدورهايي
براي گوسفند وحشي البرز مرکز در تهران براي مناطق تحت مديريت
(پارک ملي الر ،منطقه حفاظت شده ورجين و جاجرود و منطقه شکار
ممنوع کاوه و کوه سفيد) تعيين کردند .بر اين اساس پيشنهاد ميگردد
در مسير کريدورها مناطقي را بهعنوان شکار ممنوع درنظر گرفته شود
تا از اين طريق امکان جابهجايي گونهها فراهم شود و فاصله زياد بين
مناطق را تصحيح نمايند.
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Abstract
Habitat fragmentation is the most important dynamic process that changes the habitat
pattern in landscape. Today, the greatest threat to biodiversity worldwide is the destruction of
parts of the habitat. The creation of corridors for communication between landscapes of
fragmented lands for animal movement is emphasized that is important to prevent biodiversity
loss. In this study, the Maxent methods was used to create a habitat suitability map and The least
cost path analysis was used to identify and design the corridors. Eight habitat factors were
selected based on studies, as well as behavioral and ecological characteristics of the species and
study area, to investigate the impact of biological and non-biological variables on Armenian wild
sheep habitat. Including slope, elevation, distance from main road, distance from wolf, distance
from village, distance from water sources and aspect. According to MaxEnt analysis and the
results of the Jack-Knife test 4 variables of distance from wolf, altitude, distance from village
and distance from water sources have the most influence or role and direction variable has the
least role. Finally, according to the surveys on the maps and field studies, three output routes
were selected. The first route is not suitable because of the long distance and being in the middle
of the village and having less height and being close to the main roads. The second and third
paths are suitable because they eventually lead to one path and can be considered as the main
corridor.

* Corresponding Author’s email: mehrdadmiranjari@yahoo.com

