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در  (gmelini orientalis Ovis) های زیستگاهی گوسفند وحشی ارمنیشناسایی کریدور
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 1398 آذرتاریخ پذیرش:            1398 شهریور تاریخ دریافت:

 چکیده

شود تکه تکه شدن زیستگاه است، که امروزه به هایی که موجب تغییر الگوی زیستگاه در سیمای سرزمین میترین فرآیندیکی از مهم 

جلوگیری از کاهش تنوع  هایی از زیستگاه است. برایترین تهدید تنوع زیستی در سطح جهان تبدیل شده که خود ناشی از تخریب بخشبزرگ

های تکه تکه شده جهت حرکت جانوران تاکید شده است. در این منظور برقراری ارتباط بین سیماهای سرزمینها بهزیستی بر ایجاد گذرگاه

ستفاده گردید. ها اترین هزینه مسیر برای شناسایی و طراحی گذرگاهپژوهش از روش مکسنت برای ایجاد نقشه مطلوبیت زیستگاه و آنالیز کم

شناختی گونه و های رفتاری و بومفاکتور براساس ویژگی 8قوچ و میش ارمنی، منظور بررسی تأثیر متغیرهای زیستی و غیرزیستی بر زیستگاه به

صله از منابع آبی و شیب، ارتفاع، فاصله از جاده اصلی، فاصله از صیاد، فاصله از روستا، فا های منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند که شاملویژگی

خوار)گرگ(، طبقات ارتفاعی، فاصله از روستا و فاصله از متغیر فاصله از طعمه 4باشد. طبق تحلیل مکسنت و نتایج ازمون جک نایف جهت می

های میدانی سه و بررسی هامده بروی نقشهآعمل ههای بترین نقش را داشتند. با توجه به بررسیترین تاثیر یا نقش و متغیر جهت کممنابع آبی بیش

های اصلی چنین نزدیکی به جادهتر و همدلیل مسافت طوالنی و قرار گرفتن در بین روستا و داشتن ارتفاع کممسیر انتخاب گردید مسیر اول به

عنوان کریدور تواند بهر بوده و میتشود مناسبکه هردو در انتها به یک مسیر منتهی میشود مسیر دوم و سوم با توجه به اینمناسب درنظر گرفته نمی

 اصلی درنظر گرفته شوند.

 استان همدانگوسفند وحشی، کریدور، روش حداقل هزینه،  کلمات کلیدی:

 mehrdadmiranjari@yahoo.com پست الكترونیكی نویسنده مسئول:* 
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 مقدمه

ها عامل مهمي است هاي زيستگاهي و جمعيتارتباط ميان لکه       

شناختي نظير جريان ژن، که بر گستره وسيعي از فرآيندهاي بوم

ها ها، بقاء جمعيتها، افزايش گستره پراکنش گونهپويايي ابرجمعيت

سيماي و يک ويژگي بسيار مهم  و حفظ تنوع زيستي تأثيرگذار بوده

(. ارتباط سيماي 2008و همکاران،  Mcrae) رودشمار ميسرزمين به

هاي ها در ميان لکهسرزمين عامل تاثيرگذار در حرکت افراد جمعيت

هاي ميان لکه ها براي حرکت درگونه که تواناييزماني باشد.زيستگاه مي

ها منزوي شده و در نتيجه آسيب زيستگاهي کاهش پيدا کند، گونه

تر شده و احتمال هاي محيطي بيشها نسبت به آشفتگيري آنپذي

ترين (. يکي از مهمCrooks ،2002) يابدها ميانقراض افزايش آن

الگوي زيستگاه در سيماي سرزمين  ييرهاي پويا که موجب تغفرآيند

ترين تهديد تکه شدن زيستگاه است، که امروزه به بزرگشود تکهمي

جهان تبديل شده که خود ناشي از تخريب تنوع زيستي در سطح 

طورکلي براي تکه شدن بهاصطالح تکه هايي از زيستگاه است.بخش

که از قطعات  شودگياهي استفاده مي تر پوششهاي کوچکتکه توصيف

ها در تواند باعث کاهش گونهاند. اين رخداد ميتر جدا افتادهبزرگ

تغيير فرايندهاي اکولوژيکي  ها، تغيير ترکيب اجتماعات جانوري وتکه

(. بنابراين اين Bennett ،2003) مانده شودهاي باقيدر فون زيستگاه

براي همراه خواهد داشت. ي بهشدگي، پيامدهاي منفي شديدجدا

ها )روگذر يا زيرگذر( جلوگيري از کاهش تنوع زيستي بر ايجاد گذرگاه

شده جهت  تکهي تکههاسرزمين ارتباط بين سيماهاي منظور برقراريبه

عنوان ها بهحرکت جانوران تاکيد شده است. در همين راستا گذرگاه

هاي زيستاي بيوتا در سيماي داري جمعيتمنظور حفظ و نگهابزاري به

مناطق حفاظت شده  گيرند.هاي تکه شده مورد توجه قرار ميسرزمين

شناخته هاي حفاظت پايدار تنوع زيستي عنوان يکي از استراتژيبه

(. اما مناطق حفاظت شده منزوي 2016و همکاران،  Belote) شوندمي

اي و ، گونه، جمعيتيممکن است قادر به حفاظت از تنوع ژنتيکي

هاي مهاجرت خاطر قطع مسيرشناختي داخل خود بههاي بومفرآيند

اي که ارتباط خود را با ها نباشند. مناطق حفاظت شدهو انتشار گونه

هاي عنوان اکوسيستماند، تنها بهشناختي از دست دادهاطق بوممن ديگر

محيطي زيست تغييرات به نسبت که کنندمي نقش ايقاي موقتي اييجزيره

هاي طراحي مدل (.1396)ارسالن و همکاران،  پذير هستندآسيب

هاي داري و تامين بخشي از نياز، نگهکريدور زيستگاهي با هدف حفظ

ها جايي افراد جمعيتحدودي تضمين انتقال و جابهوحش و تا حيات

هاي مديريت بين دو يا چند بلوک زيستگاهي، يکي از بارزترين جنبه

شود. هدف از طراحي ارتباط زيستگاهي، وحش محسوب ميحيات

عنوان کريدور زيستگاهي امکان هاي است که بهشناسايي سرزمين

هاي زيستگاهي ميان بلوکوحش را حيات هايجايي افراد جمعيتجابه

که استفاده  (. بايد بيان نمود1396)الماسيه و همکاران،  سازدبرقرار مي

مديران تنوع زيستي از اصول بوم شناسي سيماي سرزمين و زيست 

هايي با کارايي باال موثر تواند در طراحي کريدورشناسي حفاظت، مي

هاي حيات جمعيتحفظ  ها برايدر واقع کريدور (.Bond ،2003) باشد

وحش در سيماي سرزمين که در حال تخريب و تجزيه هستند، حياتي 

ل حتماو از فشار درون آميزي و ا (Hallett، 2001 و Mech) بوده

 ،Cox و Simberlloff) کندهاي کوچک جلوگيري ميانقراض جمعيت

 (. گونه مورد مطالعه در اين تحقيق گوسفند وحشي ارمني1987

(Ovis orientalis gmeliniمي )اي است باشد. قوچ و ميش ارمني گونه

در رده ( IUCN)که در ليست قرمز اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت 

( قرار گرفته است و پراکنش آن در ايران از مناطق VU) پذيرآسيب

 باشد.مي خوزستان غربيهمدان، اراک تا شمال زنجان، مرزي آذربايجان،

زگرد هستند ولي اغلب در صبح زود و عصر چرا ها روقوچ و ميش

 پردازند.کنند و در ساعات بين روز به استراحت و نشخوار ميمي

گونه حفاظتي از ناحيه مهاجرتي واقع در حد فاصل دو متأسفانه هيچ

هاي انساني به آيد و گسترش کاربريعمل نميمنطقه حفاظت شده به

 مهمي است که سبب کاهشهاي کشاورزي عامل تهديد ويژه فعاليت

هاي مطلوب و مسيرهاي مهاجرتي گونه وسعت يا نابودي زيستگاه

باشد. لذا شناسايي کريدورهاي ارتباطي براي دو زيستگاه با هدف مي

تواند اقدام مؤثري در کاهش تضاد ها در اين ناحيه ميحفاظت از آن

مهم و با ها و مسيرهاي مهاجرتي و حفاظت از اين گونه ميان کاربري

سازي براساس روش حداقل هزينه به مدل ارزش حفاظتي باال باشد.

زيستگاهي در راستاي شناسايي  روش طراحي کريدور ترينعنوان اصلي

هاي کانوني ميان )هزينه( براي عبور گونه ترين مقاومتمناطق با کم

(. بنابراين 2002و همکاران،  Beier) هاي زيستگاهي کاربرد داردبلوک

 ترين مسير در مدلتوجه به کاربرد وسيع روش تحليل کم هزينه با

چنين مطلوبيت بهتر ها و هموحش بين لکهسازي گذرگاه بالقوه حيات

ها، در پيش رو از از اين تحليل استفاده نتايح نسبت به ساير روش

عنوان يک الگو و راهکار مديريتي تواند بهگرديد. نتايج اين پژوهش مي

هاي ويژه گذرگاه در وحش و دستيابي به مکانز حياتدر حفاظت ا

ها مورد ها و جمعيتساير مناطق حفاظت شده و در رابطه با ساير گونه

 استفاده قرار گيرد.

 

 هامواد و روش

در اين مطالعه منطقه حفاظت شده آلموبالغ  مطالعه: مورد منطقه      

اند، قرار گرفتهو منطقه حفاظت شده خانگرمز که در استان همدان 

اند. اين مناطق در قسمت غربي استان و در امتداد يکديگر انتخاب شده
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در شمال شهرستان اسدآباد  آلموبالغمنطقه حفاظت شده قرار دارند. 

باشد از نظر هکتار مي 7800قرار گرفته و داراي مساحتي در حدود 

تا  34°53´طول شرقي و   48°12´تا  48°07 ´موقعيت جغرافيايي از

عرض شمالي قرار دارد. منطقه حفاظت شده خانگرمز داراي  57°34´

هکتار است و در شهرستان تويسرکان قرار  9026مساحتي در حدود 

طول شرقي و   48°16´تا  48°07´دارد. از نظر موقعيت جغرافيايي از

)اداره کل حفاظت  عرض شمالي واقع شده است 34°38´تا  14°34´

 (.1395ن. محيط زيست استان همدا

داراي آب  حدودهاين م ،سازمان هواشناسيساالنه  طبق گزارش       

تيپ  و هواي نيمه خشک و سرد و معتدل بوده و رژيم بارندگي آن از

 400 معادل بارندگي منطقه توسط ميزانم .اي استاقليم مديترانه

ساله حدود  12دماي ساالنه در يک دوره متر در سال و ميانگين ميلي

متر در ثانيه در  2/5گراد و سرعت باد غالب منطقه درجه سانتي 7/12

 ،استان همدان کل هواشناسي )اداره شده است غربي برآوردجهت جنوب

( هر دو منطقه از لحاظ پوشش گياهي و جانوري بسيار شبيه 1395

توان به ر اين دو منطقه ميهاي غالب گياهي دکه از گونهطوريبود به

 گونه چند ،، انجير وحشي، گردو، بومادران، شيرخشتزالزالکزرشک، 

چنين هر دو منطقه داراي هم .کرد اشاره ... و آويشن گلي، مريم

ميش، گرگ، روباه، شغال، کفتار،  بز، قوچ و کل وي مانند ستاندارانپ

 انواع و خوارحشره خارپشت، رودک، تشي، گورکن، خرگوش، سمور،

 تيهو، عقاب طاليي، کبک، توان بهمي پرندگانچنين از ها  و همموش

 سار، سهره، چکچک، زاغي، کمرکولي، کبوتر، سرخ، نوک کالغ دليجه،

اداره ) پراشاره نمود زرده و جنبانک دم چشم، سنگ قبا، سبز جغد،

 (. 1395کل حفاظت محيط زيست استان همدان، 

الگوريتم مکسنت  در اين پژوهش از :مدل ايجادها و داده تحليل       

ترين هزينه مسير براي براي ايجاد نقشه مطلوبيت زيستگاه و آناليز کم

منظور بررسي تأثير بهها استفاده گرديد. شناسايي و طراحي گذرگاه

 8قوچ و ميش ارمني، متغيرهاي زيستي و غيرزيستي بر زيستگاه 

هاي ويژگي چنينو هم گرفته صورت مطالعات اساسزيستگاهي بر فاکتور

هاي منطقه مورد مطالعه انتخاب شناختي گونه و ويژگيرفتاري و بوم

 شيب، ارتفاع، فاصله از جاده اصلي، فاصله از صياد شدند که شامل

 Seoane) باشد)گرگ(، فاصله از روستا، فاصله از منابع آبي و جهت مي

در الگوريتم ماکسنت  (.2004و همکاران،  Britons؛ 2010و همکاران، 

افزار درخصوص حداقل تعداد نقاط حضور و مشاهده گونه براي اين نرم

بستگي به متغيرهايي نظير يکنواختي محدوده مورد مطالعه از نظر 

شيب، ارتفاع و ميزان تخصصي بودن گونه يا آشيان اکولوژيکي گونه 

قد است ( معت2001) Hirzelو ميزان دقت مطالعات دارد. در مجموع 

نقطه  100افزار نتايج خوب و مشابه نقطه براي اين نرم 30الي  20که 

هاي حضوردر طول آوري دادهدر اين پژوهش جمع دهد.را ارايه مي

فصل تابستان با استفاده از روش مشاهده مستقيم صورت گرفت 

کيلومتر با  300نقطه حضور با طي مسير تقريبي بطول  150مجموع 

طور گرفت. همان ياب جغرافيايي( انجامستگاه موقعيت)د GPS استفاده

ها از روش تحليل که بيان شد براي آناليز شناسايي و طراحي گذرگاه

 ؛a 2008 و همکاران، Berirr) ترين هزينه مسير استفاده شده استکم

Singleton ،اساس اين روش شناسايي مسيري  (.2002 و همکاران

ترين ميزان هزينه ممکن براي رفتن از است که يک گونه با صرف کم

پيمايد. در اين روش فرض بر اين است يک منطقه به منطقه ديگر مي

پردازند، اين هزينه اي ميها هنگام عبور از يک منطقه هزينهکه گونه

شود عبارت است از ميزان دشواري که به آن مقاومت نيز گفته مي

کل کمي بيان شده عبور از يک پيکسل براي گونه هدف که به ش

(Berirr ،و مي2010و همکاران )دهنده انرژي مصرف شده تواند نشان

ها هنگام عبور از منطقه، خطر مرگ و مير يا تاثير بر توانايي بالقوه گونه

جايي احتمالي مثل در آينده باشد. اين روش مسيرهاي جابهبراي توليد

 Chetkiewicz) کندمي ارزيابي جاييجابه تجمعي هزينه براساس را جانوران

هاي زير در فرآيند تحليل کم خالصه، گام طوربه .(Boyce ،2009و 

 شود:وحش طي ميترين مسير حياتهزينه

 سازي گذرگاهها يا نقاط مبدا و مقصد جهت مدلانتخاب لکه -

عنوان نقشه اصطکاک هاستفاده معکوس از نقشه  تناسب زيستگاه ب -

 يا هزينه

 ازاي هر پيکسلمحاسبه فاصله هزينه مبناء به -

عنوان هانتخاب يک قطعه يا مسير مناسب از نقشه هزينه مبناء ب -

 گذرگاه

 

 
 : موقعيت منطقه مورد مطالعه1شکل
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براي ايجاد مسير بهينه گذرگاهي، ابتدا اليه مطلوبيت تابستانه را با 

هاي مطلوبيت اليه استفاده از دستور مربوطه جدا نموده سپس اليه

و با استفاده از دستور  بوده را ايجاد نموده مطلوبيتاليه  هزينه که عکس

Cost path  وCost back گردد. براي ها ايجاد ميطور خودکار گذرگاههب

 استفاده شده است. 9.3نسخه  Arc GISانجام مراحل از در سيستم 

 

 نتایج
در اين پژوهش براي بررسي اعتبار مدل نهايي از روش اعتبار        

 نوبت شبيه 3( استفاده گرديد در اين مدل Cross validationمتقابل)

 Trainingنقاط حضور براي ايجاد مدل ) %75انجام گرفته است.  سازي

data هاي عملياتي براي بررسي اعتبار مدل مانده دادهباقي %25( و

صحت مدل  2 ( آزمون شدند. مطابق شکلTest data) کار گرفتههب

دهنده اين است دست آمده که نشانهب 97/0براي فصل تابستان برابر 

تواند مناطق مطلوب و مناطق نامطلوب را براي خوبي ميکه مدل به

مطابق  .قوچ و ميش ارمني در فصل تابستان از يکديگر تفکيک کند

نايف براي بررسي نقش هر يک از متغيرها نتايج آزمون جک 3شکل 

معيار فاصله از  رافدهنده آن است که متغير انحدر مدل توزيع، نشان

)گرگ( و پس از آن طبقات ارتفاعي، فاصله از روستا و فاصله از  صياد

ترين نقش را در مدل و شکل ترين تاثير و جهت کممنابع آبي بيش

ميزان تاثير متغيرها بر  4توزيع تابستانه اين گونه داراست. در شکل 

طور هتابستانه ب متغير در مدل نهايي 8هاي پاسخ توزيع گونه با منحني

افزار جداگانه بررسي و آورده شده است. پس از اجراي برنامه نرم

هاي مطلوبيت زيستگاه گونه در فرمت منطقي ايجاد مکسنت نقشه

نقشه مطلوبيت زيستگاه تابستانه گوسفند ارمني  5شده است شکل 

دهد که عمده استان همدان بر طبق فرمت منطقي مکسنت نشان مي

اي مطلوب در محدوده مطالعاتي در محدوده جنوب و شمال هزيستگاه

 تري را در محدوده مطالعه داراست.غربي و سطح مطلوبيت يکپارچه

هاي منبع و مخزن، براي تعيين نقاط مبدا و مقصد يا جمعيت

تري بيش مطلوبيت درصد که داراي هاييهاي ارزشمندتر يا لکهزيستگاه

در درازمدت توانسته دربرگيرنده هاي ديگر که در مقايسه با لکه

حفاظت  هاي خوبي در ميان مناطق را دارا باشد و قطعاًجمعيت

هاي منبع هاي مبدا يا جمعيتعنوان لکههتري را دارا هستند بمناسب

هاي مطلوب قابل ها يا لکههاي نزديک به آن که زيستگاهو جمعيت

باشند هاي مبدا ميپذيرشي را دارا بوده و در ارتباط جمعيتي با لکه

گردند. لذا با توجه به هاي مقصد يا مخزن تعيين ميعنوان لکههب

 2هاي جابجايي تابستانه در بين شناسي مذکور، طراحي گذرگاهروش

لکه منطقه حفاظت شده خاگرمز و آلموبالغ در محدوده استان همدان 

 د.براي طراحي کريدورهاي جابجايي بين اين نقاط داغ انتخاب گردي

هاي تابستانه قوچ و ميش ارمني نسبت به منظور طراحي گذرگاههب

و  6هاي )شکل هاي هزينه مسافت و هزينه برگشت شدهتهيه نقشه

هاي با توجه به تعيين نقاط مبداء و مقصد در گام نخست اليه (7

، هزينه مسافت Arc Gisهزينه و در گام بعدي با استفاده از سيستم 

(cost distance ،)براي فصل تابستان و هزينه برگشت ارتباطي (cost 

back linkترين کارگيري کم هزينهه( ايجاد شده است و در گام آخر با ب

گردد. طور خودکار ايجاد مي( تابع هزينه مسير بهcost pathمسير )

ترين مسير بر اين تابع از مبداء به مقصد و برعکس جهت يافتن کوتاه

ترين هزينه نموده و پيکسلي را که داراي کمروي اليه هزينه حرکت 

)مشهداحمدي  کندعنوان جهت حرکت انتخاب ميباشد انتخاب و به

بنابراين با استفاده از نقشه معکوس مطلوبيت  .(1393و همکاران، 

هاي هزينه مسافت و تابستانه، نقشه هزينه ايجاد و با استفاده از نقشه

ابستانه قوچ و ميش ارمني در هاي تبرگشت نسبت به طراحي گذرگاه

 گردد.هاي مبدا و مقصد اقدام ميمحدوده لکه
 

 
 : منحني بررسي اعتبار مدل مطلوبيت تابستان2شکل 

 

 

 نايف در فصل تابستاننتايج آزمون جك :3شکل 

  (DOI): 10.22034/AEJ.2020.122365
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 گانه 8 هاي پاسخ فصل تابستان به هر يك از متغيرهايمنحني :4شکل 

 

 

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

 

 نقشه هزينه فصل تابستان استان همدان :6شکل 
 

 

 نقشه هزينه بازگشت فصل تابستان استان همدان :7شکل 
 

 

 هاي فصل تابستان استان همداننقشه گذرگاه :8شکل 

  (DOI): 10.22034/AEJ.2020.122365
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  بحث

کريدورهاي زيستگاهي ميان دو دنبال شناسايي اين مطالعه به       

استان همدان صورت گرفته  شده خانگرمز و آلموبالغ در حفاظت منطقه

شده خانگرمز و آلموبالغ  حفاظت منطقه دو اتصال منظوربه بنابراين است.

هزينه انجام گرفت. محصول  ترينکم روش تجزيه و تحليل داده براساس

ترين مسير است. به ناسبترين و ماين تجزيه و تحليل شناسايي کوتاه

هاي هاي حيات وحش پارامتردليل اين که در فرايند مسيريابي کريدور

مختلفي از ديدگاه بوشناختي و در چارچوب اصول محيط  کمي و کيفي

ها زيستي نقش دارند بنابراين شناسايي و تعيين ميزان اهميت آن

ير کريدور موثر در انتخاب مس که عوامل الزم به ذکر است ضروري است.

شناسي )ارتفاع، شيب، جهت، فاصله از روستا، فاصله از از ديدگاه بوم

هاي آب( بررسي گرديده و در فرايند هاي اصلي، فاصله از محيطجاده

منظور شناسايي شد به که بيانطوراند. همانشده زيستگاه لحاظ ارزيابي

سفند و بررسي عوامل زيستگاهي و تعيين مطلوبيت زيستگاه براي گو

وحشي ارمني از روش مکسنت استفاده گرديد، طبق تحليل مکسنت 

سازي کار برده شده در اين مدلهمتغير ب 8زمون جک نايف از آو نتايج 

)گرگ(، طبقات ارتفاعي، فاصله از روستا  خوارمتغير فاصله از طعمه 4

ترين تاثير يا نقش را داشته و متغير جهت و فاصله از منابع آبي بيش

نقش را در انتخاب زيستگاه گوسفند وحشي ارمني در فصل ترين کم

متر  2500تا حدود  2000تابستان دارند. انحراف معيار ارتفاع بين 

 اند و همانترين تاثير مثبت را بر افزايش انتخاب زيستگاه داشتهبيش

ها و فاصله از روستا هاي اصليرود افزايش فاصله از راهکه انتظار ميطور

)گرگ(، اثر مثبت در انتخاب زيستگاه  تر فاصله از صيادو از همه مهم

وحشي ارمني،  کلي گوسفندطورهکه ب دهدنتايج نشان مي اند. اينداشته

هاي مياني را انتخاب نموده و در تابستان شيب و ها و شيبتپه ماهور

تري را داشته و تر که مدت آفتاب کمتر و دامنه شرقيارتفاعات بيش

کند. در نهايت با توجه به ي هست را انتخاب ميبآنزديک به منابع 

هاي ميداني سه مسير ها و بررسيمده بروي نقشهآعمل ههاي ببررسي

جمله فاصله بين دو منطقه حفاظت خاطر شرايط موجود ازخروجي به

هاي انساني مشخص شده است که مسير اول از شده و توسعه فعاليت

ديگر از شرق و غرب منطقه شرقي منطقه شروع شده و دو مسير شمال

مسافت طوالني  دليلمسير اول به شوندشده خانگرمز شروع مي حفاظت

چنين نزديکي تر و همو قرار گرفتن در بين روستا و داشتن ارتفاع کم

شود مسير دوم و سوم با نظر گرفته نميهاي اصلي مناسب دربه جاده

تر شود مناسبيکه هر دو در انتها به يک مسير منتهي متوجه به اين

 عنوان کريدور اصلي درنظر گرفته شود.تواند بهبوده و مي

 سازي کريدور( با کمک ابزار مدل1396شعباني و همکاران )       

شود سطح هزينه بين دو منطقه اجرا مي GISديزانير که در محيط 

 هايگونه مطلوبيت نقشه براساس را کيامکي-مراکان شده حفاظت

قابل استفاده  طبيعي هايمسير و مجموعه کردند منطقه محاسبه صشاخ

ند. اين مطالعه همانند مطالعه جايي گونه را تعيين نمودبراي جابه

Mateo با برقراري ارتباط مستقيم  هزينه سطح نقشه (2014) و همکاران

جايي موجود زنده و کيفيت زيستگاه ولي معکوس بين مقاومت به جابه

ترين في براي يافتن بهترين و مطلوبتهيه شد. مطالعات علمي مختل

توان به جمله ميهاي گوناگون صورت گرفته که ازکريدرور براي گونه

اشاره نمود که در اين مطالعه با استفاده  (1393) عرفانيان و همکاران

اقدام به شناسايي  GISترين مسير در محيط از روش کم هزينه

چنين رداخت همهاي براي گونه پلنگ در پارک ملي گلستان پکريدور

اشاره نمود  (1389) و همکاران اسفندآبادتوان به مطالعات شمسمي

هايي ند و کريدورترين هزينه( استفاده نمود)کم که از همين روش

 براي گوسفند وحشي البرز مرکز در تهران براي مناطق تحت مديريت

)پارک ملي الر، منطقه حفاظت شده ورجين و جاجرود و منطقه شکار 

گردد تعيين کردند. بر اين اساس پيشنهاد مي کاوه و کوه سفيد( ممنوع

عنوان شکار ممنوع درنظر گرفته شود در مسير کريدورها مناطقي را به

ها فراهم شود و فاصله زياد بين جايي گونهتا از اين طريق امکان جابه

 مناطق را تصحيح نمايند.
  

 منابع

اصول اکولوژي سيماي سرزمين در  .1386دهکردي، ف.، آذري .1

 انتشارات اتحاد کاربري زمين. ريزيسيماي سرزمين و برنامه معماري

 صفحه. 96ادبستان تهران. 

معاونت  .1395اداره کل حفاظت محيط زيست استان همدان.  .2

محيط طبيعي. امور مناطق، اطالعات مناطق حفاظت شده استان 

 همدان.

هاي تحليل ايستگاه .1395همدان. اداره کل هواشناسي استان  .3

کل  سينوپتيک استان. فصلنامه کوهستان الوند. گروه تحقيقات اداره

 .8تا  6 حات، صف24هواشناسي استان همدان. شماره 

تعيين . 1396م.،  حسيني، وزاده، ن. ارسالن، ش.؛ حبيب .4

وحش بين مناطق حفاظت شده استان هاي حياتاولويت کريدور

 67، صفحات23جغرافيا و پايداري محيط. شماره شرقي. آذربايجان

 .  82تا 

الماسيه، ک.؛ کابلي، م.؛ رسولي، ف.؛ قديريان، ط.؛ فهيمي، ه.  .5

هاي زيستگاهي ها و کريدورشناسايي بلوک .1396و آبتين، ا.، 

زيست جانوري. سياه ايراني در استان هرمزگان. فصلنامه محيط خرس

 .38تا  31ات ، صفح1شماره، 9دوره 

 مدل .1389ر.، و همامي، م. کرمي، م. ؛اسفندآباد، ب.شمس .6

ريزي حفاظت مطلوبيت زيستگاه رويکردي نوين براي برنامه سازي

  (DOI): 10.22034/AEJ.2020.122365



 1399 زمستان، 4، شماره مدوازدهسال                                                              پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

15 
 

 مجموعه مقاالت اولين همايش ملي بررسي تهديدات .زيستيتنوع از

 زيستي در منطقه زاگرس مرکزي، دانشگاهو عوامل تخريب تنوع

  .صفحه 11صنعتي اصفهان، 

 ماهيني، ع. و رضايي،فانيان، ب.؛ ميرکريمي، ح.؛ سلمانعر .7

يابي احداث گذرگاه براي پلنگ در پارک ملي مکان. 1393ح.، 

ات ، صفح4شماره، 7دوره محيط زيست جانوري. گلستان. فصلنامه 

 . 10تا  1

ماهيني، ع. و وارسته ثنايي، ف.؛ ميرکريمي، ح.؛ سلمان .8

 .تکه شدن زيستگاهلوژي کريدور و تکهاکو بررسي .1391 مرادي، ح.،

دانشگاه  اولين همايش توسعه پايدار کشاورزي و محيط زيست سالم.

 . آزاد اسالمي واحد همدان، شرکت هم انديشان محيط زيست فردا

مطلوبيت . 1391 مرادي، ح. و رضايي، ح.،کريمي، س.؛ وارسته .9

صت دو فصل زمستان و بهار درجنگل ش زيستگاه دارکوب سياه در

تا  15 ، صفحات1، شماره 1کالته گرگان. اکولوژي کاربردي. سال 

29. 

 هاي حرکتي پلنگمسيريابي بهينه گذرگاه .1390 عرفانيان، ب.، .10

(Panthera pardusدر پارک ملي گلستان. پايان ) نامه کارشناسي

ارشد. دانشکده شيالت و محيط زيست. دانشگاه علوم و کشاورزي و 

 صفحه.  158 منابع طبيعي گرگان.

 اسفندآبادي، ب. و گشتاسباحمدي، ا؛ شمسمشهدي .11

سازي مسيرهاي گدار گوسفند وحشي مدل .1393ميگوئي، ح.، 

ترين با استفاده از آناليز کم (O.o.arkali & O.o.vigneii) البرز مرکزي

هزينه مسير در استان تهران. مجله علوم و مهندسي محيط زيست.  

 . 58تا  41، صفحات 3 ، شماره1 سال

کريدورهاي حيات وحش و  .1392وليزادگان، ن. و رمضاني، م.،  .12

ها در مناطق ها براي ايجاد کريدورنحوه ي تشخيص بهترين مکان

زيست حفاظت از محيط ريزي،ملي برنامه يشاولين هما شده. حفاظت

 .و توسعه پايدار، همدان، انجمن ارزيابان محيط زيست هگمتانه

13. Beier, P.; Majka, D.R. and Spencer, W.D., 2002. Forks in 

the Road: Choices in procedures for designing wildland 

linkages. Conservation Biology. Vol. 33, No. 2, pp: 122-128. 

14. Beier, P. and Noss, R.F., 1998. Do habitat corridors provide 

connectivity? Conservation Biology Vol. 12, No. 6,  

pp: 1241-1252. 

15. Beier, P.; Majka, D.R. and Wayaned, S., 2008b. Forks in 

the Road: Choices in Procedures for Designing Wildland 

Linkages. Conservation Biology. Vol. 22, No. 4, pp: 836-851. 

16. Beier, P.; Spencer, W. and Baldwin, R.F., 2011. Toward 

best practices for developing regional connectivity maps 

Conservation Biology. Vol. 25, No. 5, pp: 879-892. 

17. Beirer, P.; Garding, E. and Majka, D.R., 2008a. Arizona 

missing linkages Gila Bend- Sierra Estr Linkage Design 

Report. School of Forestry Arizona Game and Fish 

Department. Northern Arizona University. 109 p.  

18. Belote, R.T.; Dietz, M.S.; McRae, B.H.; Theobald, D.M.; 

McClure, M.L.; Irwin, G.H.; McKinley, P.S.; Gage, J.A. 

and Aplet, G.H., 2016. Identifying Corridors Among Large 

Protected Areas in the United States. PLOS ONE. Vol. 11, 

No. 4, pp: 1-16. 

19. Bennett, A.F., 2003. Linkages in the landscape, the role of 

corridors and connectivity in wildlife conservation. IUCN, 

Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 262 P. 

20. Bond, A., 2003. Principles of Wildlife Corridor Design. 

Centre for Biological Diversity, Tucson. 4 p. 

21. Brotons, L.; Manosa, S. and Estrada, J., 2004. Modeling 

the effects of irrigation schemes on the distribution of steppe 

birds in Mediterranean farmland. Biodiversity and 

Conservation. Vol. 13, No. 5, pp: 1039-1058. 

22. Chetkiewicz, C.L.B. and Boyce, M.S., 2009. Use of 

resource selection functions to identify conservation 

corridors. Journal of Applied Ecology. Vol. 46, No. 5,  

pp: 1036-1047. 

23. Crooks, K.R., 2002. Relative sensitivities of mammalian 

carnivores to habitat fragmentation. Journal of conservation 

biodiversity. Vol. 16, No. 2, pp: 488-502. 

24. Forman. R.T.T.; Dramstad, W.E. and Olson, J.D., 1996. 

Landscape ecology principles in landscape architecture and 

land- use planning. Harvard University. 79 P. 

25. Hirzel, A.H., 2001. When GIS come to life, Linking 

landscape and population ecology for large population 

management modeling: The case of ibex (capra ibex) in 

Switzerland. PhD thesis. Institue of Ecology, Laboratory for 

Conservation Biology University of Lausanne. 

26. McRae, B.H.B.; Dickson, T.H.; Keitt, M. and Shah,  

V., 2008. Using circuit theory to model connectivity in 

ecology, evolution and conservation. Journal of Ecology. 

Vol. 89, No. 10, pp: 2712-2724. 

27. Mech, S.G. and Hallett. J.G., 2001. Evaluating the 

effectiveness of corridors: a genetic approach. Conservation 

Biology. Vol. 15, No. 2, pp: 467-474. 

28. Philips, J.S.; Dudik, M. and Schapire, E., 2006. A 

maximum entropy approach to species distribution modeling. 

Proceedings of the Twenty-First International Conference of 

Machin Learning, Banff, Alberta, Canada. 7 p. 

  (DOI): 10.22034/AEJ.2020.122365



   ....ارمنی در مناطق حفاظت شده های زیستگاهی گوسفند وحشیشناسایی کریدور              ی و همكاران                                 خفم

16 
 

29. Seoane, J.; Carrascal, L.M.; Palomino, D. and Alonso, 

C.L., 2010. Population size and habitat relationships of 

Black-bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) in the Canary 

Islands, Spain. Bird Conservation International. Vol. 20,  

No. 2, pp: 161-175. 

30. Simberloff, D. and Cox, J., 1987. Consequences and costs 

of conservation corridors. Conservation Biology. Vol. 1,  

No. 1, pp: 63-71. 

31. Singleton, P.H.; Gianes, W.L. and Lehmkukhl, J.F., 2002. 

Landscape Permeability for Large Carnivores in Washington: 

A Geographic Information System Weighted- Distance and 

Least Cost Corridor Assessment United States Department of 

Agriculture. 549 p. 

 

 

  (DOI): 10.22034/AEJ.2020.122365



Scientific Research Journal of Animal Environment                                       Vol. 12, No. 4, Winter 2020 

 

 

 

    Identifying habitat corridors for Armenian wild sheep (Ovis 

orientalis gmelini( in Khangroms and Almoblagh Protected Areas in 

Hamadan Province 
 

 

 

 Golnar Makhfi: Department of Environment, Faculty of Natural Resources and 

Environment, Malayer University, Malayer, Iran 

 Mir Mehrdad Mirsanjari*: Department of Environment, Faculty of Natural Resources 

and Environment, Malayer University, Malayer, Iran 

 Aliakbar Yalpaniyan: Department of Environment, Institute of Civil Engineering and 

Development, Hamedan, Iran 

 
 

Received: September 2019   Accepted: December 2019 
 

 

Key board: Wild Sheep, Corridor, Least Cost Method, Hamadan Province 
 

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. 
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