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 چکیده

پيش هايمدلوحش برخوردار است. ارزیابي زیستگاه و حيات هاي مدیریتسزایي در برنامهها از اهميت بهتعيين وضعيت توزیع گونه

تاندليل داشتن کوهسباشند. استان گلستان بهوحش و تعيين وضعيت توزیع ميها ابزاري مناسب جهت شناخت نيازهاي حياتبيني کننده توزیع گونه

سيبآاي گونهعنوان باشد. پازن که بههاي مهم براي کل و بز در کشور است که در معرض تخریب زیستگاه ميهاي بکر متعدد از جمله زیستگاه

دارد، زیستگاهش در این استان در معرض نابودي قرار دارد. هدف این مطالعه ارزیابي مطلوبيت زیستگاه پازن  قرار IUCNفهرست سرخ  در پذیر

بندي شد و طي منظور، زیستگاه در استان تقسيمباشد. بدین)حداکثر آنتروپي( مي MaxEntهاي استان گلستان با استفاده از روش در کوهستان

 )متغير مستقل( هاي فاکتورهاي تاثيرگذار بر پراکنش پازنسپس نقشه نقطه ثبت شد. 85 ،3131 عمليات صحرائي درفصل پایيز و زمستان چهار

راکم ت افته وبراهه، فاصله از چشمه، فاصله از مناطق توسعه یآها، فاصله از کسينوس جهت، ارتفاع، فاصله از جاده در منطقه شامل شيب، سينوس و

ایف سه نتحليل شدند.نتایج تحليل مکسنت و فراکافت جکو افزار مکسنت تجزیه وسيله نرمبه  نقاط حضور همراه الیهپوشش گياهي تهيه شده و به

براي پازن معرفي ميترین فاکتور در مطلوبيت زیستگاه ترین فاکتورها و جهت را کم اهميتعنوان مهمگياهي را به عامل شيب، ارتفاع و پوشش

را باال ارزیابي کردند. نقشه مطلوبيت زیستگاه نشان مي دهد زیستگاه مطلوب کل و بز  کارایي مدل Omission و نمودار  AUC کند. ميانگين

ت استان مساح 110/1 حدود که دهدمي نشان مکسنت بينيباشد. پيشدرصد مي 81هاي باالتر از متر و شيب 1111تا  3011ارتفاعات  در

 د.نباشمي حفاظت تحت پازن مطلوب هايزیستگاه درصد 81 چنينزیستگاه مطلوب پازن است و هم

  نتروپیآسازي مطلوبیت زیستگاه، روش حداکثر پازن، استان گلستان، مدل کلمات کلیدی:

 Mojtabahosseini96@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 
 

  



 در استان گلستان   aegagrus) (Capraارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز                                                         حسینی و همکاران

01 
 

 مقدمه
های طبیعی را رشد روز افزون جمعیت، فشار بر عرصهامروزه        

 خریبها سبب تبرداری غیراصولی و تغییر کاربریو با بهرهداده افزایش 

 لعوام تریناصلی از یكی زیستگاه . نابودیاست شده هازیستگاه

 (Bartoszewiczشود می محسوب هاگونه و زیستیتنوع تهدیدکننده

 هنتیج در و مساحت کاهش سبب زیستگاه (. تجزیه3112، همكاران و

. ودشمی کوچک هایزیستگاه به محلی هایجمعیت محدود شدن

 افزایش ژنتیكی، تنوع کاهش آمیزی،درون افزایش امر این نتیجه

 اینبنابر انقراض است. ریسک افزایش نتیجه در و دموگرافیک حوادث

 در بوم شناختی فاکتورهای ترینمهم از یكی عنوانبه زیستگاه حفظ

 معرض در هایگونه صخصوبه ها،گونه و زیستیتنوع از حفاظت

 .(0231 همكاران، و کرمی) است مطرح انقراض

های کاهش تخریب همان گونه که مشخص است یكی از راه       

 محدوده تعیین باشد. برایاز محدوده توزیع گونه می حفاظت زیستگاه،

 سازیمدل فنون هازیستگاه مطلوبیت سازیمدل و هاگونه توزیع

شدند  ابداع زیستگاه و گونه بین رابطه براساس آنالیز زیستگاه مطلوبیت

Gibson) راه یک سازی،مدل و بنابراین ارزیابی .(3112، همكاران و 

 دسته دو به هااین مدل. است هاتوزیع گونه به رسیدن برای عملی حل

 وابسته هایمدل و حضور عدم و حضور هایداده به وابسته هایمدل

 سلمان و مرادیوارسته) شوندمی بندیتقسیم حضور فقط هایداده به

 گونه، پراکنش محدوده کننده بینیپیش هایمدل .(0231، ماهینی

 بینیپیش را هایشانزیستگاه و هاگونه توزیع محدوده توانندمی چون

 و حفاظتی اهداف برای مناسبی ابزار عنوانبه توانندمی بنابراین کنند،

 هایداده نیازمند تنها که هایمدل از استفاده .روند کاربه مدیریتی

 هایداده کارگیریهب از حاصل خطاهای از تواندمی هستند، حضور

 نیز حضور فقط هایداده این اما. کند جلوگیری اشتباه حضور عدم

 تنها هایداده اساسی محدودیت. هستند هاییمحدودیت دارای خود

 رب شدیدتری بسیار تأثیر نمونه انتخاب خطای که است آن حضوری

 حضور عدم حضور هایمدل به نسبت حضوری تنها هایمدل روی

 پرکاربردترین و بهترین از یكی .(3110و همكاران،  Hirzel) دارد

 استفاده حضور فقط هایداده از که هاسازی توزیع گونهی مدلروشها

 باشدمی  Maxent یا آنتروپی حداکثر روش ،حاضر حال در کندمی

(Phillips 3112، همكاران و.) 

تخریب زیستگاه به ترین صدمه د بیشندهمطالعات نشان می       

  ایگونه عنوانبه که شود. پازنپستانداران درشت جثه وارد می

 نابودی معرض در قراردارد IUCN سرخ فهرست در پذیرسیبآ

 مناطق ارتفاعات شاخص خوارانعلف از گونه این. دارد قرار زیستگاه

 کوهستانی، هایاکوسیستم در مهمی بسیار نقش و بوده ایران ایصخره

 از و دارد کوهستانی العبورصعب مناطق خوارعلف تنها عنوانبه

 هایبرنامه در لذا. شودمی محسوب نیز پلنگ گونه هایطعم ترینمهم 

 گونه امنیت تأمین و آن هایزیستگاه به ویژه نگاهی باید مدیریتی

 كرب هایکوهستان داشتن دلیلبه گلستان استان چنینهم  .داشت

 در که باشدمی کشور در بز و کل برای مهم هایزیستگاه ازجمله متعدد

 هایتعارض و تهدیدها رسدمی نظربه .باشدمی زیستگاه تخریب معرض

 هایزیستگاه برخی از را پازن گونه منطقه، این در موجود انسانی

 برخی در را گونه این هایجمعیت حضور هایمحل و کرده جدا مناسب

 بز و کل جمعیت کاهش در مهم عوامل از .است نموده محدود مناطق

 باعث شده در که است شكار و زیستگاه تخریب گلستان، استان در

 بگیرد صورت گونه این جمعیت در گیریچشم کاهش اخیر هایسال

 . (0233 )مددی و همكاران،

 ستگاهزی تعیین و زیستگاه مطلوبیت ارزیابی مطالعه این از هدف       

 گلستان استان هایکوهستان در Capra aegagrusن پاز و بز  بالقوه

نتایج حاصل  .باشدمی( آنتروپی حداکثر) MaxEnt روش از استفاده با

 به مكسنت روش با استان در پازن هیستگاز مطلوبیت زیسالمد از

 شده، تهدید هایزیستگاه تا میکند کمک گلستان حشوتحیا انمدیر

 دهند. انجام تریصحیح مدیریت و کرده شناسایی را هبالقو و بالفعل

 

 هامواد و روش
  بر بالغ مساحتی با گلستان استان: مطالعه مورد منطقه       

 محدوده در نفر 0131111 حدود جمعیت و مربع کیلومتر 33111

  شمالی دقیقه 3 و درجه 23 تا دقیقه 21 و درجه 22 جغرافیایی عرض

 دقیقه 33 و درجه 12 تا دقیقه 15 و درجه 12 جغرافیایی طول و

 22/0 حدود در و شده  واقع خزر دریای شرقی جنوب در  و شرقی

 شمال از گلستان استان شود،می شامل را کشور کل مساحت از درصد

 جنوب از ،شمالی خراسان استان به شرق از ،ترکمنستان جمهوری به

 خلیج ،مازندران استان به غرب از و سمنان استان به شرقیب جنو و

 و بآ تنوع دلیلهب استان این. شودمی محدود خزر دریای و گرگان

 زیستیتنوع از های متعدد،داشتن کوهستان شناسی وزمین و هوایی

 وصخصهوحش،بحیات برای مناسبی زیستگاه و باشدمی برخوردار خوبی

 .(0233، دلبری و جهانی) باشدمانند پازن می جثهدرشت پستانداران

 کارشناسان طرف از شده معرفی منطقه چهار :هاداده وریآجمع       

 شامل ،باشدمی بز و کل بالقوه  حضور امكان که گلستان زیست محیط

مناطق ، چلچلی و گرگان باغ چهار ارتفاعات ،گلستان ملی پارک

نما، جهان منطقه و باالخره آبادفاضل و بادآمحمد کوهستانی دهنه

 ،بانانمحیط همراهی و موجود هایراه نقشه از با استفاده هستند که

 حضور نقاط و شد پیموده و بز کل حضور احتمال هایمسیر
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 ثبت GPS وسیلههب محلی افراد اطالعات و بانانمحیط کمک با پازن

 دش مشخص مكسنت روش بررسی و پیشین مطالعات به توجه با. شد

 خوبی نتایج هم های کمو نمونه حضور هایداده تعداد با مكسنت که

 و Hernandez) نباشد عدد 21 از ترکم که است بهتر ولی دهدمی ارائه

بز  و کل حضور نقطه 13 مطالعه دوره طی بنابراین .(3112 همكاران،

 .(0شكل ) شد ثبت غیرمستقیم و مستقیم صورتبه
 

 
 گلستان استان در پازن حضور نقاط نقشه : 1شکل 

 مشاهده از پازن، هایگله حضور نقاط ثبت و بررسی برای       

 و سرگین مشاهده و مسیر هر طول در دوربین توسط هاگله مستقیم

 در هفتگی بازدیدهای طی مشاهدات. است شده استفاده گونه ردپای

 صورت 0232 وزمستان سال پاییز فصل طول در دو ماهه، دوره یک

 جغرافیایی عرض و طول مكان، ماه، و روز قبیل از اطالعاتی .پذیرفت

 بازدید مسیرهای گردید. برداشتGPS  از استفاده با محل، ارتفاع و

 و آبشخورها موقعیت گرفتن نظر در و با هازیستگاه توجه به با روزانه

و آمار ثبت شده  نظر کارشناسان و بانانمحیط تجربیات به عنایت با

 نقاط (.0235 )مصطفوی و همكاران، ها باید طی شوددر سرشماری

 انانبمحیط تجربه و سرشماری از حاصل که آماری توسط غیرمستقیم

 رینتبیش چنینهم و شدمی ثبت هانمایه از گرفتن کمک همراههب بود

 انجام در چهارباغ ترینکم و (3 )شكل ملیپارک در مستقیم مشاهدات

 .شده است

 

 
 (حسینی مجتبی: عکس) وبز کل گله-گلستان ملی پارک :2شکل

 :(Ecogeographical maps)محیطی مستقل متغیر هایالیه       
 تحقیق این در شده انتخاب پارامترهای و محیطی مستقل متغیر هشت

 اهزیستگ اجمالی مطالعه مشابه، کارهای و تحقیق منابع مرور براساس

 زیستگاه انتخاب بر موثر محیطی پارامترهای و عوامل دیگر و گونه
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 تا است الزم مكسنت به هانقشه ورود برای. اندشده انتخاب پازن

 هانقشه کلیه لذا، باشند داشته گذاریهم روی قابلیت هانقشه تمامی

 دارای و دهند پوشش را مطالعاتی محدوده همان صرفاً بایستمی

 جغرافیایی سیستم نیز و (31 سلول اندازه) باشند برابری نماییبزرگ

 هانقشه تمامی برای یكسان قالبی منظور این به باشند داشته یكسانی

 این در. ویژگی یكسان داشته باشند هاشد تا همه الیه گرفته نظر در

 ارتفاع ساخته  طبقات نقشه از الگوبرداری با هانقشه اکثر مطالعه،

 عنوانبهDEM ( Digital Elevation Model) قالب از بنابراین اند،شده

 .شد استفاده مرجع

جهت،  کوسینوس و شیب، سینوس شامل شده تهیه هایالیه       

چشمه،  از فاصله رودخانه، و براههآ از فاصله جاده، از ارتفاع، فاصله

شیب،  .باشندمی گیاهی پوشش نقشه و یافته توسعه مناطق از فاصله

 شنق ها،و بلندی پستی شامل فیزیوگرافیک عوامل و ارتفاع جهت و

 .(0233 و همكاران، مددی) کندمی ایفا هاگونه پراکنش در را مهمی

 وضعیت از اطالعاتی حاوی جهت، و ارتفاع شیب، هایچنین نقشههم

 و پستی جهت و هاناهمواری وضعیت شامل منطقه فیزیوگرافی

 .(0230 شیرزاد،)است  هازیستگاه هایبلندی

 
 

 هاالیه ویژگی همه سازیهمسان جهت ارتفاع رقومی نقشه : نمایش قالب1جدول 

 سلول نماییبزرگ مرجع واحد مرجع سیستم سطرها تعداد هاستون تعداد فایل نوع داده نوع هافایل فرمت ویژگی

 31 متر -Generic Binary 3131 3133 n01 Utm رستری نقشه ارتفاع

 یلهوسهب یافتهو مناطق توسعه چشمه براهه وآ از فاصله هاینقشه       

  استان های اصلینقشه از   Arc GIS 2/3 افزارنرم در Distance تابع

 .است گردیده تهیه 31 در 31 سلول اندازه با

 برده شده کاربه تحلیل و تجزیه اساس: هاتجزیه و تحلیل داده       

دهد. میروش حداکثر آنتروپی )مكسنت( تشكیل  را تحقیق این در

MaxEnt این  .است ماشینی یادگیری رایج بسیار هایالگوریتم از یكی

 ماکزیمم .گرددبرمی واقعیت به نزدیک یا آنتروپی حداکثر به اصل

 آن که است، ترمودینامیک دوم قانون نام آشفتگی حداکثر یا آنتروپی

 ،همكاران و Phillips) شناسندمی نیز آشفتگی افزایش قانون نامبه را

 آستانه حد افزارنرم خود هایفرضپیش از مدل اجرای در (.3112

 استفاده زمینهپس در نقطه 01.111 ،(111) تكرار حداکثر ،01-1

 برای %31 و مدل ساختن برای حمالت هایداده %51 از. شودمی

 غیرهامت تکتک اهمیت بررسی منظوربه. شودمی استفاده مدل ارزیابی

 ویژگی منحنی تحلیل از و شودمی استفاده نایفجک آزمون از نیز

 برای( AUC) زیرمنحنی مساحت و( ROC) کننده دریافت عامل

 .(Baldwin ،3113) شودمی استفاده مدل کلی کیفیت ارزیابی

 ل،مد در رفته کارهب پارامترهای از کدام هر برای مكسنت افزارنرم       

 به تواندمی نمودارها این در عمودی محور. دهدمی ارائه نموداری

 0 و 1 بین حضور احتمال تغییرات دامنه و باشد لگاریتمی صورت

حاصل از تحلیل  ROC منحنی .(0233 یالپانیان و همكاران،) باشدمی

 در گسترده طوربه که است آماری هایروش ترینمتداول از مكسنت

 استفاده بینیپیش هایمدل ارزیابی برای هاگونه توزیع سازیمدل

 برابرAUC  منحنی زیر سطح. (3113همكاران، و  Palialexis) شودمی

 یک توسط حضور عدم و حضور نقاط میان تشخیص قدرت احتمال با

 شده ساخته بینیپیش نقشه. (3112و همكاران،  Philipsاست ) مدل

 توسط MaxEnt است و پیوسته احتمالی نقشه یک MaxEnt توسط

 و نوازی) کندمی تعیین نیز را موثر متغیرهای نایفجک آزمون

  .(0230 همكاران،
 

 های زیستی: نمایش واحد، منبع و علت انتخاب الیه 2جدول 

 منبع داده علت انتخاب پارامتر واحد متغیر های محیطیالیه

 متر ارتفاع
اقلیمی و فیزیوگرافی زیستگاه  وعدم تاثیر مستقیم ارتفاع بر شرایط  زیستی ، 

 دسترسی صیاد
USGS SRTM / 31 meter 

 مشتق شده از مدل رقومی ارتفاع تاثیر جهت بر روی تابش نور، باد، دما،رطوب زیستگاه درجه جهت

رقومی ارتفاعمشتق شده از مدل  تاثیر مستقیم شیب روی انتخاب زیستگاه برای گریز از شكارچی و مواقع خطر درصد )%( شیب  

فاصله از مناطق 

 توسعه یافته
 متر

 از شاخصی تاثیر منفی روی پازن و داشتن رابطه عكس با توزیع، به عنوان

شود می مطرح انسانی هایگاه سكونت گونه به نزدیكی  

استخراج از نقشه توپوگرافی و کاربری 

 اراضی استان با مقیاس یک پنجاه هزارم

منفی جاده بر توزیع گونه بخاطر فراری بودن حیوان از انسانتاثیر  متر فاصله از جاده  نقشه توپوگرافی و کاربری اراضی استان 

باشدوبز می کل توزیع بر تاثیرگذار مهم فاکتورهای از متر فاصله از چشمه  نقشه توپوگرافی و کاربری اراضی استان 

برای نوشیدن اب نیاز پازن به نزدیكی زیستگاه تا ابراهه متر فاصله از آبراهه  نقشه توپوگرافی و کاربری اراضی استان 

 نقشه توپوگرافی و کاربری اراضی استان تعیین رژیم غذایی پازن و وابستگی گونه به تغذیه و استتار ندارد پوشش گیاهی
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 نتایج 
  کل برای مدل بینیپیش قابلیت 2شكل :مدل اعتبار بررسی       

  که است 35/1 حدود AUC مقدار مثال این در .دهد می نشان را بز و

 .باشدمی بز و کل زیستگاه برای مدل خوب بینیپیش قدرت بیانگر

 

 
 (بز و کل ویژگی برای حساسیت نمودار) ROC منحنی:  3شکل 

 ثرمو پارامتر ترینمهم :مدل در رفته کارهب فاکتورهای اهمیت       

 مشارکت درصد میزان که باشدمی شیب بز و توزیع کل در

(contribution percent )اهمیت و درصد 3/13 سازیمدل در آن 

. باشدمی درصد 5/00 (contribution percent) فاکتور این ترتیب

 ترتیب اهمیت و 0/05 مشارکت میزان با ارتفاع موثر نیز فاکتور دومین

 . باشدمی درصد 0/21
 

 مدل در رفته بکار فاکتورهای ترتیب اهمیت و مشارکت میزان: 3جدول

 مدل در رفته کارهب فاکتورهای درصد به فاکتورها مشارکت میزان درصد به فاکتورها ترتیب اهمیت
 شیب 3/13 5/00
 ارتفاع 0/05 0/21
 جاده از فاصله 3/2 3/5
 گیاهی پوشش تراکم 5/2 3/2
 چشمه از فاصله 1/2 0/1
 جهت سینوس 3/0 3/0
 آبراهه از فاصله 2/0 2/01
 یافته توسعه مناطق از فاصله 2/0 0/03
 جهت کوسینوس 3/1 2/0

 
 نهایی مدل شده بندیطبقه نقشه: 4 شماره شکل
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 سه به آمده دستبه هاینقشه بهتر، تحلیل و نمایش منظوربه       

 شیب و ارتفاع مساحت، و تبدیل مطلوب و متوسط نامطلوب، طبقه

برای مطمئن بودن از مطلوب بودن  .گردید محاسبه طبقات از یک هر

 .(0شكل) در نظر گرفته شد 2/1ها آستانه مطلوبیت زیستگاه

 مطلوبیت تغییرات دامنه شودمی مشاهده نقشه در طورکههمان       

 .است دهش مشخص یک تا صفر بین مكسنت وسیلههب بز و کل زیستگاه

. است یلمتما گرم رنگ سمت به زیستگاه مطلوبیت شیب نقشه این در

 زیستگاه رودمی (قرمز) وتیره گرم رنگ سمت به هرچه که معنی بدین

 رنگ سمت به هرچه برعكس و دارد تریبیش مطلوبیت گونه برای

 زیستگاه و شده کاسته مطلوبیت از رودمی( آبی)تر روشن و سرد

 .شودمی ترنامطلوب

 بینیشپی قدرت ترینبیش تنهایی به شیب متغییر 1 شكل طبق       

 نای دیگر سوی از دارد، را وحشی بز زیستگاه مطلوبیت کنندگی

 درتق متغییر این حذف با که زیرا باشندمی فرد به منحصر اطالعات

 زا پس .یابدمی کاهش متغیرها سایر حذف از بیش مدل بینیپیش

 و سسینو متغییر دو. است ارتفاع مهم متغییر دومین شیب متغییر

 حذف با که باشندمی دارا را اطالعات ترینکم نیز جهت کسینوس

 .داشت نخواهد چندانی تغیر مدل بینیپیش قدرت هاآن
 

 زیستگاه نقشه مطلوبیت طبقات و مساحت  مشخصات: 4جدول

 (درصد) شیب (متر) ارتفاع )درصد( کل استانسطح طبقه به  دامنه مطلوبیت طبقات
 11< 0511< 112/1 0-2/1 مطلوب
 11-31 0511-511 13/1 2/1-2/1 متوسط
 31-1 1 -511 350/1 2/1-1 نامطلوب

 
 نایفجک آزمون با متغیرها اهمیت و بررسی : نمودار 5شکل 

 

 
 گلستان استان در گونه حضور نقاط همراهبه مطلوب، مناطق و شدهحفاظت مناطق مرز گذاریهم روی نقشه:  6شکل 

 شدهحفاظت مناطق مرز گذاریهم روی چنین براساس نقشههم       

 هایزیستگاه از %11 حدود مطلوب مشخص شد که مناطق و استان

 صورتبه زیست محیط سازمان توسط حاضر حال در بز و کل مطلوب

 آسیب معرض در و هستند آزاد مناطق بقیه و شودمی حفاظت جدی

 .دارند قرار پذیری
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های : سهم مناطق حفاظتی استان در حفاظت از زیستگاه5جدول

 بز طبق نقشه مطلوب کل و

مناطق حفاظتی 

 استان
 جهان نما

پارک ملی 

 گلستان
 چلچلی

 %1 %01 %21 )%( سهم
 

 القوهب و( حضور نقاط محل) بالفعل  هایزیستگاه نمایانگر 2 شكل       

 براساس .باشدمی شدهحفاظت مناطق محدوده با هاآن پوشانیهم و

 و حفاظت تحت مناطق محدوده در حضور نقطه 35 حدود فوق نقشه

 .است شده ثبت آزاد مناطق در گونه حضور نقاط از نیمی از بیش
 

 بحث
 مطلوبیت برای شاخصی عنوانبه گونه حضور این مطالعه در       

 با ارتباط در که بررسی براساس. است شده گرفته نظر در زیستگاه

 گردید مشخص شد، انجام پژوهش در این توزیع پازن  بر مؤثر عوامل

 بز و کل توزیع بر تاثیرگذار فاکتور ترینمهم شیب و ارتفاع که پارامتر

 ی،گیاه پوشش ازجمله فاکتورها سایر باشد ومی گلستان استان در

 و گرفتند قرار بعدی هایالویت در...  و هاآبراهه و چشمه از فاصله

است که البته این ممكن  داشته جهت پارامتر هم را تاثیر ترینکم

 دش مشخص چنینهم .)پاییز( باشد برداریعلت فصل نمونهاست به

 وابسته منطقه زیستی محیط شرایط از محدودی دامنه به گونه این

در مورد  گرفته صورت هایبررسی سایر با حدودی تا موضوع این .است

 همكاران و زادهسرهنگ نتایج باشد. براساسبز مشابه می و کل زیستگاه

 بافق کوه منطقه در بز و کل زیستگاه سازیمدل مطالعه در (0231)

 ای،صخره مناطق شیب، آب، زمستان، منابع در که شد مشخص

 در مهمی بسیار نقش انسانی عوامل و جغرافیایی جهت گیاهی،پوشش

 بررسی در( 0230) همكاران و خاکی. دارند بز و کل زیستگاه تعیین

 لشگر شدهحفاظت منطقه در پازن پراکندگی بر موثر پارامترهای

 دمای میانگین و گیاهیپوشش درصد ارتفاع، شیب، که دریافتند

 حفاظت منطقه در پازن حضور بر پارامترهای موثر ترینمهم ساالنه

 در را بز و کل زیستگاه مطلوبیت (0233) گلجانی .هستند لشگر شده

 انجام شناختی بوم آشیان عاملی تحلیل روش با قاضیکاله ملی پارک

 ،%21 از بیش هایشیب متر، 3211الی  0311 ارتفاعات نتایج، و داد

 .کندمی بیان را محیطی شرایط میانه محدوده و ایحاشیه هایزیستگاه

 بر توسعه اثرات عنوان با ایمقاله در( 0233) همكاران و انصاری

 رینتبیش داد نشان ،مكسنت روش با مرکزی استان در پازن بومزیست

 ارتفاع به مربوط ترینکم و (درصد 31) شیب به مربوط تاثیرگذاری

 زیستگاه ارزیابی به پژوهشی در( 3100) همكاران و Webber. باشدمی

 نآ در هاگونه که را نقاطی تمام مكسنت. پرداختند مكسنت مدل با

 ضورح هاگونه که جاها بعضی و کرد بینیپیش خوبیبه داشتند وجود

 .داد نشان مطلوب هم را نداشتند

 لک توسط زیستگاه انتخاب هایپارامتر که است مشخص البته       

 یبنداولویت لحاظ از کشور مختلف نقاط در هاسایرگونه مانند بز و

 رافیتوپوگ شرایط تمام ای کهمنطقه در مثالً .هستند متفاوت هم با کمی

 الویت است، یكسان گونه برای تقریباً جهت شیب، ارتفاع، شامل

 به یكینزد یا یافته توسعه مناطق از مناسب فاصله پازن برای انتخابی

 که است این شودگان مینگارند توسط که تحلیلی .باشدمی هاآبراهه

 هب نسبت گیاهی پوشش ارتفاع، شیب،  ارجحیت و بودن مهم دلیل

لیل داین است که به گلستان استان در بز و کل برای هافاکتور سایر

 هایگاهزیست معموالً استان زیستگاهی و توپوگرافی اقلیمی، خاص شرایط

 افتهی توسعه مناطق از مناسب فاصله دارای حیوان این بالقوه و بالفعل

 هایچشمه دلیل بارش خوب وهها بآبراهه و چشمه تا هاآن فاصله یا بوده

 دنبالهب تربیش ابتدا گونه همین برای. باشدمی مناسب فراوان منطقه،

 اشد،ب ترمطلوب شده ذکر فاکتور سه این لحاظ از که گرددمی نقاطی

 لحاظ از چه تری برای پازن دارد.اهمیت بیشدر این بین پر شیب 

 از  چه و خوارانطعمه و انسان راحت دسترسی عدم زیستی، شرایط

 نقاط این گونه زایمان و استراحت محل و ایتغذیه شرایط نظر

 .همرا داردتری را برای پازن بهباشند و امنیت بیشمی ترمطلوب

 و دارشیب ایصخره و جنگلی هایزیستگاه در مجموع پازن،       

. ددهمی ترجیح را توسعه یافته مناطق از فاصله دارای مناطق مرتفع

 و شده رتبیش هاآن زیستگاه برای مطلوبیت ارتفاع و شیب افزایش با

 ارتفاع و %011< شیب در را( 3/1<مطلوبیت) مطلوبیت ترینبیش

 %11<شیب در مطلوب البته طبقه دارد. دریا سطح از متر 3111 باالی

طبق مطالعه عباسیان و همكاران . دارد قرار متر 0511<ارتفاع و

 %011 >تند شیب در حضور ترین( درباره زیستگاه پازن بیش0231)

  (AUC) زیرمنحنی سطح میانگین باشد.میمتر  2211-2311ارتفاع و

 موفق مدل اجرای در مكسنت بنابراین آمد، دستهب 352/1 با برابر

 علبالف زیستگاه عنوانبه را پازن حضور نقاط تمامی چون است بوده

 هم ار نداشت حضور گونه که مناطق بعضی و کرده بینیپیش مطلوب

 که داد نشان نیز نایفجک فراکافت. داد نشان مطلوب بالقوه صورتهب

 بوده موفق مطلوب زیستگاه بهعنوان حضور نقاط پیشبینی در مدل

 روش مكسنت که است آن از حاکی تحقیق این از حاصل نتایج. است

 در  النک مقیاس در بز و کل زیستگاه مطلوبیت تعیین برای مناسبی

 دهدیم نشان مكسنت بینیپیش چنینهم باشد.می گلستان استان

 از خارج پازن متوسط و مطلوب بالقوه هایزیستگاه %11بیش از  که

 ابلق تعداد حتی و باشدمی زیستمحیط سازمان حفاظت تحت مناطق

 اشدبمی آبادعلی و آبادفاضل منطقه ارتفاعات در حضور نقاط از توجهی

 شخصم چهارگانه مناطق از یكی به را مناطق این تبدیل نیاز امر این که
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 ببین، خان رامیان، آزادشهر، کوهستانی ارتفاعات چنینهم. کندمی

 متاسفانه هک شده شناسایی بالقوه زیستگاه عنوانبه نیز لوه مینودشت،

 مطلوب هایزیستگاه %11 تر ازکم واقع در .نیستند شدهحفاظت منطقه

 جدی صورتبه زیست محیط سازمان توسط حاضر حال در بز و کل

 پذیریآسیب معرض در و هستند آزاد مناطق بقیه و شود می حفاظت

 قاطن پراکنش براساس شده پیشنهاد حفاظتی بندیاولویت .دارند قرار

 سطح در بز و کل هایزیستگاه برای مطلوب هایزیستگاه و حضور

 ،(چهارباغ) نماجهان شده حفاظت منطقه:  باشدمی صورتبدین استان

 وعممنشكار منطقه آباد،علی و آبادفاضل مناطق ارتفاعات ملی، پارک

 رد با توجه به بحث .شده شناسایی مطلوب مناطق سایر و چلچلی

 تعارضات پیرامون حیوان مطالعه این هایزیستگاه و بز و کل مورد

 کاهش و انزوا مختلف عوامل و پازن اصلی تهدیدات منطقه، در موجود

 در کهاین به نظر .رسدمی نظربه الزم منطقه در گونه این جمعیت

 ترکم مكسنت روش با هاگونه زیستگاه مطلوبیت درباره مطالعه کشور

 برای الگویی تواندمطالعاتی می چنین انجام لذا است، گرفته صورت

 .باشد مدیریتی نوین هایروش کاربرد

 با پازن زیستگاه سازیمدل زمینه در پژوهش و بنابراین مطالعه       

 نتایج مقایسه و در استان های حضورهای نیازمند به دادهروش سایر

 علمی و نوین مدیریت به دستیابی منظوربه فعلی، تحقیق با حاصله

چنین هم .رسدمی نظرالزم به مختلف مناطق در نظر مورد گونه زیستگاه

 جهت مناسب راهكارهای متعدد، هایو زیستگاه استان وسعت به باتوجه

 موجود، هایجمعیت از حفاظت مناطق، این در پازن بومزیست حفظ

 طلوبم مناطق به پازن انتقال و گیریزنده مناطق، بین کریدورها ایجاد

 معلوم نقشه، طور براساسهمان .باشدمی یافته کاهش جمعیتش که

 گلستان استان در گونه این مطلوب هایاز زیستگاه ایعمده بخش شد

قرارگرفته  زیست محیطحفاظت سازمان مدیریت تحت از مناطق خارج

 کارایی آن برای شده،حفاظت مناطق حفاظتی قوانین بنابراین،. است

 گوشزد گونه این حفاظت در را مردم محلی کردنلحاظ ضرورت و ندارد

 سازیروش، فرهنگ بهترین که رسدمی نظربه این راستا، در. کندمی

 .است آن لزوم حفاظت و گونه این با محلی جوامع کردن آشنا و
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 همایش ایران، در وحشحیات زیستگاه ارزیابی برای MaxEnt روش
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 امهنپایان. الر ملی پارک در پازن گونه بهاره زیستگاه مطلوبیت

  تحقیقات. و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه ارشد،کارشناسی
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