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بین دو زیستگاه پناهگاه  (Pantera pardus saxicolor)احتمالی پلنگ ایرانی  گذرگاهتعیین  

 با استفاده از تئوری جریان الکتریکی مدار  ییالق و پارک ملی گلستانوحش خوشحیات
 
 

 

 طبیعی گرگان، ایرانگروه محیط زیست، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  :حیدر روحی 

 ایران ،سنندج ،کردستان دانشگاه ،منابع طبیعیدانشکده  ،محیط زیست گروه :*هادی تحسینی 

 گروه محیط زیست، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران :ماهینیعبدالرسول سلمان 

 :الت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایرانگروه محیط زیست، دانشکده شی حمیدرضا رضایی 

 

 1396 اسفندتاریخ پذیرش:            1396 ذرآ تاریخ دریافت:

 چکیده

 مایس یمکان یهاوالگ اثر نمودنیکم حفاظت، یزیربرنامه در هامدل نیا وکاربرد هاستگاهیز نیب در یشناختبوم ارتباطات یسازمدل

 (Pantera pardus saxicolor)احتمالی پلنگ ایرانی گذرگاه این مطالعه با هدف تعیین  .دارد ضرورت یستگاهیز ارتباطات درجه بر نیسرزم

های پلنگ بوده که در دو زیستگاه از بارزترین زیستگاه ییالق انجام شده است، اینوحش خوشگلستان و پناهگاه حیات ملییستگاه پارکدو زدر

. رسی قرار گرفترشناختی مورد ببوم آشیان عاملی تحلیلبا روش در دو زیستگاه  ایرانیمطلوبیت زیستگاه پلنگ  بتداقرار دارند. ا یگردجوار هم

ها، جاده ، فاصله از(NDVI)حضور گونه شامل ارتفاع، شیب، شاخص پوشش گیاهی  عنوان متغیرهای مؤثر برشده به کار بردههای اطالعاتی بههالی

دو زیستگاه  ایرانی بین پلنگ زیستگاهی ارتباطات برای بررسی الکتریکی مدارهای تئوری چنین ازهم ها بوده است.ها و رودخانهچشمها، روستاه

ایرانی یافتن مسیرهایی است که  جایی پلنگترین عامل در انتخاب مسیر و جابههای حاصل از پژوهش نشان داد که مهماستفاده شد. یافته مذکور

جایی پلنگ ایرانی شناسایی شد، که هطورکلی چهار مسیر متفاوت برای جابرای امنیت کافی بوده و با مناطق مسکونی تداخلی نداشته باشد. بهدا

ل احتمای پوشش مناسبی از جنگل بوده و به که داراجایی لووه است. شدهحفاظت مت جنوبی پارک در امتداد منطقهپلنگ از قسگذر ها ترین آنمهم

دو  جادر اینییالق در شمال این منطقه قرار دارد ترین مسیر حرکت پلنگ در زیستگاه خوشمهماز سوی دیگر  باشد،کافی نیز میزیاد دارای طعمه

نتخاب ا ترین عامل درمهم امرمناطق مسکونی است و همین  کمی روستا و که دارای تعداد یگر مشخص شده است،مدکمی از ه نسبتا   مسیر با فاصله

 مهم نواحی چنینهدف و هم برای گونه جریان مقاومت، نقشه مطلوبیت زیستگاه و نقشه هاینقشه جایی پلنگ است. براساسهجابو حرکت مسیر

 .گردید شناسایی مورد مطالعه منطقه در ارتباطی

شناختی، اختالف پتانسیل، جریانبوم ، آشیان(Pantera pardus saxicolor)ایرانی  ، پلنگتئوری مدار الکتریکی کلمات کلیدی:

 haditahsini@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

هستند.  زیستی تنوع مهم تهدیدات از زیستگاه تجزیه و تخریب       

 محدودشدن نتیجه و در مساحت کاهش سبب زیستگاه تجزیه

 امر این شود. نتیجهمی کوچک هايزیستگاه به محلی هايجمعیت

 دموگرافیک دثحوا افزایش ژنتیکی، تنوع کاهش آمیزي،افزایش درون

 زیستگاهی هايلکه میان ارتباط .است انقراض ریسک افزایش نتیجه در و

 فرآیندهاي از وسیعی گستره بر است که مهمی عامل هاجمعیت و

 گستره افزایش ها،ابرجمعیت ژن، پویایی جریان نظیر شناختیبوم

بوده  تأثیرگذار زیستی تنوع حفظ و هابقاء جمعیت ها،گونه پراکنش

(Crooks ،2002و ) به شمار سرزمین سیماي مهم ویژگی بسیار یک 

 یشناختبوم ارتباط يسازمدل (.2008و همکاران،  McRae) رودمی

 یشناختبوم يندهایفرآ از یعیوس گستره فهم يبرا نیسرزم يمایس در

 نیب در یشناختبوم ارتباطات يسازمدل منظوربه. دارد تیاهم

 اثر نمودن یکم حفاظت، يزیربرنامه در هامدل نیا کاربرد و هاستگاهیز

 ضرورت یستگاهیز ارتباطات درجه بر نیسرزم يمایس یمکان يالگوها

شده یک راه مقابله با اثرات تکههاي تکهافزایش ارتباط سرزمین .دارد

هاي ارتباطی و ها است. در این راستا، مفهوم راهجداشدگی زیستگاه

ستقیم جهت پاسخ به اثرات جداشدگی کریدورها یک اقدام عملی و م

هاي علمی مختلف تعاریف تقریباً هاست. در متون و نوشتهزیستگاه

هاي حیات وحش، ها با عناوین مختلف مانند گذرگاهمتنوعی از کریدور

هاي انتشار و غیره ارائه شده اما معنی و هاي حرکت، گذرگاهگذرگاه

 Beierي مثال، طبق تعریف )است. برا ها تقریباً یکسانمفهوم همه آن

وحش یک زیستگاه خطی است که در (، گذرگاه حیاتNoss ،1988و 

ناهمگن براي ارتباط دو یاچند زیستگاه جدا شده از یکدیگر  یک زمینه

وحش و افزایش یا حفظ قرار گرفته است و باعث حفاظت از حیات

هاي شود. کریدورها میهاي ویژه در آن زیستگاهزیستایی جمعیت

افتاده( هاي جدا ها )زیستگاهلکه بین ارتباطات افزایش وحش باحیات

جلوگیري  و از انقراض گونه باعث افزایش تنوع ژنتیکی و بقاي گونه

هاي انسان ازجمله توسعه صنعتی، که توسط فعالیت هالکه این کنند.می

سازي، تغییر کاربري اراضی و دیگر کشاورزي، جاده شهرنشینی،

هاي اند، باعث اختالل در ارتباط جمعیتشده ایجاد هاي انسانییتفعال

ها، ایزوله شدن تنوع وحش، جلوگیري از جریان ژن بین جمعیتحیات

 جانوران و گیاهان. ژنتیکی و نهایتاً انقراض گونه را به همراه دارند

مهاجرت استفاده کنند، که  و پراکندگی براي از کریدورها توانندمی

شناسی زیست نظریه .گونه است تداوم حرکت براي کلیدي الگوي دو

حیات را در  دهنده،کند که احداث ساختارهاي اتصالمی حفاظت بیان

کم سطوحی  دست یا و دهدهاي زیستگاهی جداشده افزایش میلکه بین

نماید و بنابراین، باعث حفظ جریان اي را حفظ میاز انتشار بین لکه

(. براین 2009و همکاران،  Corlattiگردد )میژن و زیستایی جمعیت 

ها و اتصال مصنوعی مانند روگذر اساس، باید به گزینه حفظ کریدور

عنوان وحش بهها بر حیاتو زیرگذر در جبران اثرات منفی و مضر جاده

 پراکنش محدوده تعیین شود. براي داده تر اهمیتگذرگاه مناسب بیش

 بر زیستگاه مطلوبیت سازيمدل فنون هازیستگاه مطلوبیت و هاگونه

و همکاران،  Gibson) شدند ابداع زیستگاه و گونه بین رابطه اساس آنالیز

 زیست متغیرهاي اساس بر گونه را حضور احتمال هامدل این (.2003

واژه کریدور )گذرگاه( به یک راه باریک  کنند.می بینیپیش محیطی

وحش هاي حیاتر افراد گونهشود که امکان عبواز سرزمین گفته می

و همکاران،  Beierکند )را میان دو یا چند بلوک زیستگاهی فراهم می

نموداري زیستگاهی، الگوریتم نظریه(. در طراحی کریدورهاي 2011

(Graph theory) از اهمیت بسیاري در زمینه ارتباط زیستگاهی حیات ،

لگوریتم، مطالعه (. این ا2000و همکاران،  Bunn) برخوردار است وحش

هاي کمی گیريروابط میان یک جفت )بلوک زیستگاهی( است و اندازه

صورت دهد. این نظریه که بهها و روابط کل شبکه را نشان میاز جفت

 Geographic Information) جغرافیایی اطالعات سامانه محیط در کاربردي

System=GIS) کمینه  هاي تحلیلتعبیه شده است، در برگیرنده روش

(، نظریه 2003و همکاران،  Adriaensen) (Least cost analysis) هزینه

و همکاران،  McRae)(Electrical circuit theory) مدارهاي الکتریکی

و  Estrada) (Centrality analyses) مرکزیت هايتحلیل و (2008

Bodin ،2008.رو نیز یکی از مسائل مهم در دو تحقیق پیش ( است

ییالق یعنی وحش خوشپارک ملی گلستان و پناهگاه حیات زیستگاه

هاي انسانی از جمله شدگی زیستگاه این گونه توسط فعالیتتکهتکه

هاي کشاورزي تغییر کاربري اراضی )تبدیل جنگل به زمین سازي،جاده

و مرتع(، مناطق مسکونی و صنعتی را مورد بررسی قرار داده و تعیین 

عنوان راهکاري در جبران ین دو زیستگاه را بهکریدور احتمالی بین ا

هاي انسانی و تالش در جهت سازي و دیگر فعالیتاثرات منفی جاده

حفظ کریدورهاي طبیعی و اتصال مجدد این دو زیستگاه و از همه 

وحش را بررسی کرده است. گونه پلنگ به جهت تر حفاظت حیاتمهم
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عرض خطر انقراض فهرست حیوانات در م اهمیت و قرارگیري در زمره

 International) حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی جهانی اتحادیه سرخ

Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) 
جایی باالیی دارد و چنین به این دلیل که این گونه قابلیت جابهو هم

اکوسیستم خود که این گونه در خانگی وسیع این گونه و این گستره

باشد که دهنده اهمیت بسیار زیاد این گونه میچتر است، نشان گونه

 هدف در این مطالعه انتخاب شده است. عنوان گونهبه

 

 هامواد و روش

هایی از سه استان گلستان، خراسان منطقه مورد مطالعه بخشی       

 1346پارک ملی گلستان در سال (. 1)شکل  شمالی و سمنان است

عنوان به 1355عنوان نخستین پارک ملی ایران تعیین و در سال به

 91895کره انتخاب شد. این پارک با مساحتی برابر با گاه زیستذخیره

عرض شمالی  04/53الی  31/37هکتار و در موقعیت جغرافیایی بین 

هاي گلستان، خراسان طول شرقی در استان 17/66الی  43/55و 

هاي خزري واقع شده الیه شرقی جنگلر منتهیشمالی و سمنان و د

متر از سطح دریا  2411تا  450اي کوهستانی با دامنه ارتفاع و منطقه

اي کوهستانی است. بخش اعظم آن پارک ملی گلستان منطقه .است

دهد و ناحیه دشتی واقع هاي عمیق تشکیل میهاي بلند و درهرا کوه

شود. حداقل ارتفاع ل میشرقی آن قسمت کوچکی را شامدر جنوب

متر در قله دیورکجی است  2411متر در تنگراه و حداکثر آن  450

دلیل المللی نیز به(. اهمیت این منطقه از لحاظ بین1387)ضیایی، 

کره جهانی در سال هاي زیستگاهقرارگیري آن در فهرست ذخیره

وحش (. پناهگاه حیات1387است )مجنونیان و همکاران،  1977

هاي گلستان هکتار در استان 150057ییالق منطقه با مساحت شخو

به 1354و در سال  اعالم شده حفاظت 1346سال  و سمنان قرار دارد، در

متر،  2882تا  1097وحش تبدیل شد. دامنه ارتفاعی پناهگاه حیات

تا  200گراد و بارندگی متوسط سانتی درجه 12تا  8دماي متوسط 

هاي خشک بیابانی گرم تا نیمه را داراي اقلیممتر منطقه میلی 600

مرطوب معتدل کرده است. تنوع زیاد بوم سازگانی منطقه که شامل 

چنین اراضی دشتی خشک و هاي کوهستانی خزري و همجنگل

بیابانی است، تنوع زیستی زیاد و ارزشمندي به آن بخشیده است 

(DarvishSefat ،2006.)  شهر ه آزادجاد ريکیلومت 47 رداین منطقه که

ه آسفالته از غرب به جاد ،ه استواقع گردید

غربی به منطقه نظامی چهل دختر و آزاد شهر، از جنوب -شاهرود

 شود.می منتهی کالپوش -آباد ه حسینشرق هم به جاد جیالن و از دشت

 "اکوتون"دلیل وجود هوحش خوش ییالق بش باالي پناهگاه حیاترزا

یابانی و جنگلی است. اکوتون مرز بین دو اکوسیستم ب مابین اکوسیستم

خایر اکوسیستمی در ذترین متفاوت و جدا از هم است. با ارزش

 منطقه .از تنوع زیستی باالیی برخوردارند ها قرار دارند و معموالًاکوتون

مورد مطالعه شامل سه بخش پارک ملی گلستان در شمال منطقه 

حش خوش ییالق در جنوب و محدوده ومورد مطالعه و پناهگاه حیات

که بخشی از سه استان سمنان، بین این دو زیستگاه است، جایی

سازگانی این شود. تنوع زیاد بومگلستان و خراسان رضوي را شامل می

هاي کوهستانی خزري در سمت شمال و غرب منطقه شامل جنگل

-مه و دهدمنطقه است که منطقه حفاظت شده لوه را نیز پوشش می

 در ايهاي صخرهکوهستان و بیابانی و دشتی خشک چنین اراضی

چنین این منطقه داراي اکوتون شرقی منطقه است. هم هايقسمت

باشد که تنوع هاي انبوه خزري میمابین اکوسیستم بیایانی و جنگل

 زیستی زیاد و ارزشمندي به این بخشیده است.
 

پلنگ : (Pantera pardus saxicolorایرانی ) پلنگ گونه معرفی       

)که البته برخی از  آیدشمار میسان دنیا بهگونه گربه 37یکی از 

 (.1387ضیایی،)عضو دارد(  36متخصصین اعتقاد دارندکه این خانواده

 وانعطاف است. سر آن پهن بزرگ و بدنی عضالنی و قابل داراي جثه

انگشت  5انگشت در پا و 4کشیده است. دست و پاي پلنگ کوتاه که به 

 
 طالعهمورد م منطقه: موقعيت جغرافيایی 1شکل 
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هاي مختلف بازتابی شود. سازش پلنگ با بوم سازگاندر دست ختم می

 بندي اتحادیهبراساس رده .پذیري این جانور استاز قدرت و انعطاف

 سطح گونه در طبقه طبیعی پلنگ درجهانی حفاظت از طبیعت و منابع

least concern ( قرار گرفته استHuntera در 2003، همکاران و ،)

بندي حفاظتی متفاوتی برخوردار که بسته به نوع زیرگونه از ردهحالی

( که به نام پلنگ ایرانی مشهور است و از saxicolorاست. زیرگونه )

استثناي شبه جزیره عربستان( تمامی هندوستان به غرب آسیا )به

هاي گونه میالدي و در زمره 2008د، در سال شوها را شامل میپلنگ

قدوسی ( لیست قرمز قرار گرفته است )Endangered) در خطر انقراض

 (.1387و همکاران، 

 زیستگاه مطلوبیت سازيپژوهش، مدل این در: روش تحقيق       

مورد مطالعه با روش تجزیه و تحلیل آشیان  پلنگ ایرانی در منطقه

تئوري مدارهاي  ه و سپس در ادامه با استفاده ازشناختی انجام شدبوم

زیستگاه حفاظت  دو احتمالی بین انتشار بالقوه و کریدور شبکه الکتریکی

طراحی  Hirzelتوسط  2000سال  افزار بایومپر درنرم است. شده استفاده

 شناسان وحش و زیستافزار مدیران حیاتکمک این نرمگردید. به

شناختی و توزیع جغرافیایی از آشیان بوم توانند شناخت بهتريمی

اي از افزار شامل مجموعهدست آورند. این نرمبالقوه گونه هدف به

هاي آماري است که براي تولید سامانه اطالعات جغرافیایی و برنامه

نقشه مطلوبیت  نقشه تناسب زیستگاه تهیه گردیده است. محاسبه

پذیر است و نه هدف امکانهاي حضور گوزیستگاه تنها براساس داده

گردد تا در زمان و هزینه تهیه اطالعات مورد نیاز بنابراین، باعث می

(. این روش همانند 2007و همکاران،  Hirzelجویی گردد )صرفه

  (Principal Component Analysisهاي اصلی )تجزیه و تحلیل مؤلفه

بسته غیرهم تري از متغیرهايمتغیرهاي محیط زیستی را در تعداد کم

شناختی ها از نظر بومکند با این تفاوت که عاملنام عامل خالصه میبه

عنوان متغیرهاي جدید در مدل تناسب توانند بهدار هستند و میمعنی

و همکاران،  Srisan؛ 2007و همکاران،  Hirzelکار روند )زیستگاه به

 (.2009و همکاران،  Wang؛ 2009و همکاران،  Galparsoro؛ 2007

وحش و هاي حیاتمطلوبیت زیستگاه گونه هاي تعیینیکی از روش

شناختی عاملی آشیان بومتحلیل  استفاده از روش آن،تهیه نقشه 

(Eecological Niche Factor Analysis)   است که به اختصارENFA 

 هايروش با مقایسه در ENFA سازي در روشمدل دقتشود. خوانده می

GLM، GAM و Regression Tree که نظیر زمانی -اي اوقاتدر پاره

حتی در صورت  ی،دالیلمشاهده حضور گونه دشوار است و یا بنا به

 حقیقتاً  که زیستگاهگونه حضور ندارد و یا این، مناسب بودن زیستگاه

و  Hirzel) تري خواهد داشتنتیجه مطلوب براي گونه نامساعد است

 هسته مرکزي  شناختیبومیان آش عاملیتحلیل  (.2002همکاران، 

مشابه  ENFA دهد. تحلیل انجام شده درتشکیل می را افزار بایومپرنرم

که توضیح  پردازداصلی به محاسبه فاکتورهایی می هايتجزیه به مولفه

 هااي از تاثیر متغیرهاي مستقل محیط زیست گونهدهنده بخش عمده

 شناختی برايبوم یانآش عاملی تحلیل روش از مطالعه این ست. درا

 تحلیل فزار ایدریسی براينرم چنینهم زیستگاه و مطلوبیت مدل تهیه

افزار ها به نرمورود آن و اطالعاتی هايالیه ساخت نیز و حساسیت

 تحلیل و هاي اطالعاتی مورد نیاز براي تجزیهالیه .شد بایومپر استفاده

شامل  هاي اطالعاتییهال دسته دو به توانمی افزار بایومپر رادر نرم

Work map  وEcogeographical maps ها بندي کرد. این الیهطبقه

افزار بایومپر ایدریسی تهیه و تنظیم و سپس به نرم افزاردر ابتدا در نرم

 .وارد شدند

Work map : نقشه متغیر وابسته یا نقاط حضور گونه یک نقشه رستري

صفر و یک( تهیه گردد. عدد اي است که باید به شکل بولین )نقطه

یک در واقع همان نقاط و مناطقی است که در کار صحرایی ثبت 

هایی است که گونه در آن حضور دهنده محلگردیده است و نشان

تهیه نقشه پراکنش افراد گونه هدف  (.2007و همکاران،  Hirzelدارد )

که یل ایندلهاي صحرایی دارد. بهآوري دادهنیاز به کار میدانی و جمع

هاي شناختی تنها براساس دادهروش تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بوم

هاي حضور حضور گونه استوار است، بنابراین باید نسبت ثبت داده

حاصل مشاهدات مستقیم و یا غیرمستقیم گونه مورد نظر مبادرت 

یا 20تواند تعداد نقاط حضور گونه حتی می Hirzelطبق نظر  ورزید.

اشد، اما زیادتر بودن تعداد نقاط به سود صحت مدل و عدد ب 30

 (.2007داري آن است )هیرزل و همکاران، معنی

Ecogeographical maps: جغرافیاي متغیرهاي رستري هاينقشه 

بر حضور گونه تأثیر  (EGVیا  Ecogeographical Variables) زیستی

غیرهاي جغرافیاي متروند. کار میبه عنوان متغیرهاي مستقلبهو  دارند

عوامل مکانی ناحیه مورد مطالعه هستند و عوارض کمیّ منطقه  زیستی

سازي نحوه آماده (.2007و همکاران،  Hirzel) نمایندرا توصیف می

ترتیب به بهاین گونه  براينقشه متغیرهاي مستقل جغرافیاي زیستی 

 قرار زیر است:
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در حضور گونه  تهیه فهرستی از متغیرهاي جغرافیاي زیستی مؤثر

 DEM=Digital Elevation) مدل رقومی ارتفاع رستري هاينقشه: هدف

Model)  متري(، شیب و جهت 22با استفاده از نقشه خطوط تراز

، منابع آبی شامل داخل منطقهارتفاع(، روستاهاي  رقومی مدل )براساس

 ،و آسفالته روهاي ماشینهاي دائمی و فصلی،جادهها و رودخانهچشمه

شده پوشش گیاهی شاخص تفاضل نرمالو  بانیهاي محیطپاسگاه

میالدي(  2012سال  IRSاي تصویر ماهواره 3و  2)حاصل ترکیب باند 

 نیز تهیه گردید.

افزار ایدریسی و توجه به یکسان بودن ها در نرمرستري کردن نقشه

ها یکی بودن سیستم سازي نقشهمنظور از یکسان: هاقالب همه نقشه

ها، طول و عرض جغرافیایی، نوع الیه، فرمت الیه تعداد ختصات آنم

سطر و ستون و هر پارامتري که در جدول اطالعات متغیر مورد نظر 

عنوان الگو مشخص نمود توان یک الیه را بهمنظور میوجود دارد. بدین

ها را براساس آن تهیه کرد. در این پژوهش نقشه رستري و بقیه الیه

DEM  عنوان الگو انتخاب گردیدبهمنطقه. 
 

 
گلستان و پارک ملی : نقاط حضور پلنگ ایرانی در 2شکل 

 یيالقوحش خوشپناهگاه حيات
 

  ز:ا ترتیب عبارتندرد بهیگافزار بایومپر انجام میمراحلی که در نرم

کمی  (2 ،گونه و نقشه حضور متغیرهاي زیستگاهی هايالیه فراخوانی (1

ها از نظر زیستی که نقشهطورکه ذکر شد، براي این: همانهاکردن الیه

ها را کمی نمود. براي این منظور دو روش دار باشند باید آنمعنی

هاي که نقشهدلیل اینبه (3 ،اي و مستقیم وجود داردتحلیل دایره

چنین نقشه حضور گونه باید توزیع نرمال جغرافیاي زیستی و هم

ها را بررسی کرد و سپس براي باید وضعیت آنداشته باشند بنابراین، 

را  اسمیروف -کلمیوگروف ها آزموناطمینان کامل از نرمال بودن داده

کاکس -روش باکسي بهسازها نرمال نباشند نرمالانجام داد. اگر داده

(Box-Coxکه در بایومپر قابل اجراست توصیه می )ماسک  (4 ،گردد

 ل و وابسته جهت اطمینان از اینکردن مجموع نقشه متغیرهاي مستق

مقایسه یکنواختی و  (5 ،دهندها ناحیه یکسانی را پوشش میکه آن

این عملیات  در است. پذیرامکان Verify ها از مسیرقابلیت استفاده نقشه

هاي گردد. الیههاي زمینه و غیره بررسی میهمسانی مقادیر سلول

بررسی همبستگی بین  (6 ،شونددر این مرحله مشخص می ناهمسان

. در این مرحله ماتریس همبستگیزیستی از طریق  جغرافیاي هاينقشه

( را 85/0هاي همبسته )در این مطالعه همبستگی باالي باید الیه

که این تحلیل به متغیرهایی نیاز دارد که دلیل اینحذف نمود. به

مستقل و بدون همبستگی باشند، در تجزیه و تحلیل عاملی آشیان 

شناختی اگر دو متغیر همبستگی داشته باشند هر دو با یک ضریب بوم

در مدل ظاهر خواهند شد. تصمیم به نگه داشتن هر دو الیه و یا حذف 

داري شناس است. متغیرهایی که مقدار معنیها بر عهده بومیکی از آن

اجراي  (7 ،شونداز مدل نهایی حذف می دهندنمی از تغییرات را توضیح

محاسبه عوامل مورد نیاز جهت  (8 ،شناختیعاملی آشیان بوم تحلیل

 محاسبه نقشه تناسب زیستگاه. (9 ،تهیه نقشه تناسب زیستگاه

را  مدار نظریه (Circuitscape theory-) تئوري جریان الکتریکی       

هاي سرزمین سیماي در وحشحیات هايجمعیت ارتباطی سازيمدل براي

ترین برنامه کاربردي است افزار معمولد. این نرمگیرکار میناهمگن به

 کند،سازي میو جریان ژن را براي گیاهان و جانوران مدل که حرکت

ها چنین مناطق مهم را براي حفاظت براي اتصال بین زیستگاههم و

مورد استفاده  معمول هايمدار، مکمل مدل کند. تئوريشناسایی می

 متعدي هايروش زیستگاهی ارتباطات شناسایی و بینیپیش جهت است،

 نمایند.استفاده می سرزمین سیماي هايداده از که است یافته توسعه

 شامل:  هااین روش

(، McRae ،2006سرزمین ) الگوي سیماي هاياز شاخص ( استفاده1

 (Individual movements simulation) افراد حرکات سازي( شبیه2

 Analytical) شبکه ارتباط تحلیلی هايروش (3 (،1387 اصفهانی،فاخران(

measures of network connectivity) است (McRae و Shah، 2011.) 



 .....ییالق ووحش خوشتعیین گذرگاه احتمالی پلنگ ایرانی بین دو زیستگاه پناهگاه حیات                              و همکاران      روحی 

 

6 
 

 

 

 

 نمودن ارتباطات کمی براي اخیراً  که تحلیلی رویکردهاي جملهاز

 الکتریکی مدار تئوري است، قرارگرفته استفاده مورد زیستگاهی

(Circuitscape theory) آنالیز براي ابتدا رد تئوري باشد. اینمی 

 تازگی به و اقتصادي واجتماعی عصبی، شیمیایی، هايشبکه در ارتباط

 مورد غیریکنواخت سرزمین سیماي در ژن جریان سازيبراي مدل

(. مدارهاي 1389و همکاران،  آبادينجف)ملکی است قرارگرفته استفاده

 هايوسیله بخشکه به ها  بودهگره از متشکل ايشبکه الکتریکی

 اند.شده یکدیگر متصل جریان الکتریسته به کنندههدایت الکتریکی

 کل ( برقرارشود،Vزمانی که بین دو گره ولتاژ ) اهم، قانون براساس

 رسیستورها بستگی و مقاومت شده برقرار ولتاژ میزانبه جریان عبوري

 مدار تئوري کاربرد (.2008و همکاران،  McRaeداشت ) خواهد

ارتباط  میان که است شباهتی دلیلبه شناختیبوم مسائلدر  الکتریکی

(. Beier ،2007 و McRae) دارد الکتریکی وجود ارتباط و شناختیبوم

 حرکت زیستگاهی، هايلکه عنوانبه الکتریکی هايتئوري گره این در

عنوان به هاگره میان رسیستورهاي و افراد منزله حرکتجریان به

که طورشوند. همانمی درنظرگرفته یستگاهیز کریدورهاي یا مسیرها

 میان از عبوري افزایش جریان باعث موازي رسیستورهاي افزایش تعداد

 زیستگاهی مرتبط هايوسعت لکه یا تعداد افزایش شود،می هاگره

 میان در ارتباط و حرکت نیز احتمال هازیستگاه و هاجمعیت کننده

 عنوانبه را سیماي سرزمین تئوري مدار دهد.می افزایش را هاآن

 الکتریکی گره یک به آن پیکسل هر گیرد کهمی درنظر رسانا سطحی

 تشکیل الکتریکی مدار یک یکدیگر به هاي مجاوراتصال گره با و تبدیل

 هاينقشه تئوري این از حاصل نتایج .(Shah ،2011و  McRae) شودمی

 حرکت احتمال ندهدهشانن الکتریکی جریان شدت است. جریان و ولتاژ

از نقشه جریان  استفاده با عالوهباشد. بهمی سرزمین در سیماي افراد

 را نیز سرزمین سیماي در مهم ارتباطی نواحی و کریدورها توانمی

 شار جریان میزان اختالف دهندهنشان که نیز ولتاژ نمود. شناسایی

 بینیبراي پیش تواندمی است، مدار یک در گره دو بین الکتریکی

 به یا مقصدي معین به نقطه از مدار یک از فردي رسیدن احتمال

 McRae)شود  افراد استفاده انتشار بودن موفق میزان بینیپیش عبارتی

 هاي تحلیلیمدل دیگر به نسبت مدل برتري این (.2008 ،و همکاران

 در شناسایی پردازندمی زیستگاهی ارتباطات بررسی به که متداول

 (. فایده اینMcRae ،2006هاست )گونه انتشار دد برايمسیرهاي متع

و  انتشار از مسیرهاي تعدادي یا یک زمانی اگر که است این روش

 شده بینیپیش دیگر مسیرهاي اهمیت بروند، دست از مهاجرت

 ارتباطی حاصل هايمدل کهتر اینمهم کند.می پیدا افزایش ماندهباقی 

 سیماي در هاگونه واقعی حرکت چگونگیبه  زیادي حد تا تئوري این از

براي  تئوري این از مطالعات متعددي تاکنون باشد.نزدیک می سرزمین

 استفاده شده است، ازجمله کریدورها شناسایی و ارتباطات بررسی

 براي بررسی تئوري از این که (2013) همکاران و Roever مطالعه

 کارایی ارزیابی و جنوبی آفریقاي در هافیل جمعیت میان ارتباطات

 ارتباطات شناسایی جهت .شده استفاده نمودند حفاظت مناطق شبکه

 دو الکتریکی مدارهاي تئوري از استفاده با هدف هايگونه براي ممکن

 Arc  افزارنرم در ،مدل به ورودي هايعنوان دادهبه رستري الیه گروه

9.3GIS رستري الیه -2 هازیستگاه رستري الیه -1. گردید تهیه 

 .(Focal nodes) اصلی هايگره

 یا رسانایی (resistance) مقاومت دهندهنشان هازیستگاه نقشه

(conduciveness) به عبور جریان نسبت سرزمین سیماي پیکسل هر 

زیستگاه  رستري الیه بررسی این در (.Urban  ،2007و Minor) باشدمی

 هاي مطلوبیتمدل ازآن  تهیه براي که گردید انتخاب مقاومت نوع از

 استفاده ایده شد. استفاده اصلی الیه عنوانپلنگ ایرانی به زیستگاهی

 جهت این از محاسبه مقاومت براي زیستگاهی مطلوبیت هايمدل از

 زیستگاهی خصوصیات با هاییسرزمین، پیکسل سیماي در که است

 مقاومت هاحضورجاده عدم و انسانی کم جمعیت تراکم مثالً مطلوب

خصوصیات  با هاییپیکسل کهدرحالی دارند برابر عبور گونه در کمی

 جمعیت انسانی زیاد تراکم کشاورزي، اراضی ضعیف مانند زیستگاهی

 Wang) دهندمینشان  گونه حرکت برابر در زیادي ها مقاومتو جاده

 مطلوبیت و مقاومت میان که است معنا بدین این(. 2008، و همکاران

 مربوطه الیه از توانمی بنابراین. دارد وجود معکوس ايرابطه زیستگاه

 (.Sanjaya، 2006 و Crooks) نمود استفاده مقاومت الیه تهیه جهت

باشد. جاهاي مقاومت عکس الیه مطلوبیت زیستگاه می در واقع الیه

ها باالست بدین معنی است که موانع زیادي براي که ارزش پیکسل

تري به حرکت در آن مسیرها نه تمایل کمحرکت گونه وجود دارد و گو

 هايزیستگاه معموالً) هاییگونپلی یا لکه نقشه مطلوبیت زیستگاهدارد. 

 سازيمدل هاآن میان زیستگاهی ارتباط درجه که دهدمی نشان را (اصلی

مطلوبیت  داراي هايگونپلی جااین در .(Shah، 2011 و McRae) شودمی

 مدار برنامه کهجاییآن ازکار گرفته شد. و به باال در منطقه شناسایی



 1398 بهار، 1، شماره یازدهم لسا                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

7 
 
 

 

 

 تهیه از پس کند،می ستفادها ASCII فرمت با هاییداده از الکتریکی

 .شد تبدیل نظر مورد فرمت به هاآن فرمت ،ادریسی محیط در هاالیه

 زیستگاهی مطلوبیت هیال ارزش کردن معکوس طریق از مقاومت، الیه

 زیستگاهی مطلوبیت هیال برعکس قاومتم الیه واقع در آمد، دستبه

 هايکاربري ازجمله) دارند باال مقاومت که هاییلکه کهطوريبه. است

 که است زیستگاهی نواحی همان واقع در( هاجاده و روستاها ،یانسان

 این .باشدمی حداقل هاآن مطلوبیت میزان زیستگاه، مطلوبیت درنقشه

 کدام هر اتصال و گره به یستگاهیز رستر هايپیکسل تبدیل با برنامه

 شدت و داده تشکیل ايشبکه مجاور هايگره تریننزدیک به هاآن از

 محاسبه را( افراد انتشار احتمال یا ارتباط) هاگره بین از عبوري جریان

 عدد 12 شد انتخاب منظور این براي که مجاور هايگره تعداد. کندمی

 میانگین یا مقاومت میانگین براساس هاگره میان الکتریکی جریان. بود

 دلیلبه. شودمی محاسبه ،دارد وجود هاگره بین که رسانایی میزان

 ناحیه مقاومت دهندهنشان هازیستگاه انتخابیي رستر نقشه کهاین

 تعیین مقاومت میانگین مبناي بر نیز ارتباط محاسبه بود، مطالعه

 چهار از یکی از هاگره انمی ارتباط محاسبه براي مدار تئوري. گردید

 د:نمایمی استفاده زیر روش

1-Pair wise : ( هاپیکسل) گره دو هر بین ارتباط روش، این در

 یخروج به گره یک اختیاري شکل به روش، این در. شودمی محاسبه

 و شده وصل (Source) آمپريیک  جریان منبع یک به دیگر گره و

 هاگره جفت تمامی بین فرآیند نای و محاسبه گره دو از عبوري جریان

 .شودمی تکرار

2- :One – to – all آمپريیک  جریان منبع به گره یک روش، این در 

 تکرار هاگره تکتک براي فرآیند و شده متصل زمین به هاگره بقیه و

 .شودمی

3-All-to-one: یک به هاگره بقیه و زمین به گره یک مدل این در 

 خوبی جایگزین روش، این. شودمی متصل آمپري یک جریان منبع

 نواحی سازينقشه هدف کهزمانی خصوصبه. است اول روش براي

 .باشدمی متعدد زیستگاهی هايلکه میان در مهم ارتباطی

4-Advanced mode  :که هر دارد را اختیار این کاربر روش این در 

 ینسرزم سیماي دربراي جریان الکتریکی  جیخرو و ورودي تعداد

 سوم مدل از مطالعه این در(. Shah ،2011و  McRae) نماید تعیین

 براي مهم نواحی که چرا. شد استفاده الکتریکی جریان محاسبه براي

 عالوهبه، داده نشان دیگر مدل سه از بهتر را زیستگاهی ارتباطات

 که شناسایی نواحی .دارد نیاز تريکم حافظه به و شده اجرا ترسریع

 صورت باریکی ناحیه طریق از هاگونه حرکت عبارتیبه یا نجریا حرکت

 گونه براي جریان هاياز نقشه نتایج حاصل ترینمهم از یکی گیرد،می

 دارند، نام pinch pointکه  مهم ارتباطی نواحی باشد. اینمی هدف

 زیرا بوده، شبکه ارتباطی هايپذیرترین بخشو آسیب ترینحساس

قطع  یا اختالل باعث تواندنواحی می این در هاهزیستگا کاهش یا حذف

  ناحیه شود. کل در ارتباط

 

 نتایج
افزار رستري در این نرم هاي اطالعاتیبراساس الیه ENFA تحلیل

 افزار است.ها به نرمورود داده اولین گام، رو،از این آید.به اجرا در می

هاي متغیرهاي نقشه حضور گونه ونقاط نقشه : شامل طبقه دو به هانقشه

 همبستگی ماتریس مرحله، این براي شود.می بنديدسته محیطی مستقل

تر از کم محاسبه شد. میزان همبستگی بین متغیرها EGV هاينقشه

لذا تمامی متغیرهاي  .میزان بحرانی براي حذف یکی از متغیرها بود

 .(1ل )جدو تندمورد استفاده قرار گرف ENFA تحلیلمانده براي باقی
 

 های مستقل محيطی: بررسی ميزان همبستگی الیه1جدول 
  ارتفاع NDVI رودخانه جاده شيب روستا

 ارتفاع 1     

    1 475/0 NDVI 

 رودخانه -661/0 -346/0 1   

 جاده -812/0 -414/0 626/0 1  

 شیب 835/0 581/0 -614/0 -538/0 1 

 تاروس -035/0 358/0 -602/0 -456/0 838/0 1
 

ماتریس امتیازها است که حاوي دو مؤلفه  مهم این تحلیل خروجی

شناختی گرایی است و باید جهت درک بومتخصص و گراییحاشیه اصلی

اولین ستون از جدول ماتریس  وضعیت موجود به دقت بررسی شوند.

تا  10گرایی و از عامل حاشیه درصد100امتیازها یا بردار ویژه همواره 

ها یا که سایر ستونکند درحالیگرایی را بیان میخصصاز ت درصد70

عبارت دیگر تعداد متغیرهاي مستقل محیطی منهاي یک فقط به

متغیرهاي مستقل  سهم سطرها هستند. گراییتخصص عامل دهندهنشان

دهند. در واقع، در این ماتریس عواملی که در هر عامل را نشان می

چنین متغیرهایی که باالترین هم دهند واطالعات کافی را توضیح می
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دهند اهمیت زیادي در بیان توزیع )قدر مطلق( را نشان می ضریب

توان گونه خواهند داشت. عواملی که ارزش تقریباً صفر دارند را می

 (.2ول )جد حذف کرد
 

 محيطی متغيرهای مستقل: ماتریس امتيازات 2 جدول
  ارتفاع NDVI رودخانه جاده بيش روستا

 ارتفاع 139/0 -014/0 059/0 124/0 244/0 -95/0

615/0- 642/0 436/0 114/0 082/0 001/0- NDVI 

 رودخانه 005/0 -006/0 -439/0 438/0 008/0 784/0

 جاده 005/0 016/0 344/0 496/0 36/0 711/0

 بیش 055/0 269/0 053/0 215/0 -089/0 -931/0
 

و  Hirzelر دارد )گرایی اغلب بین صفر و یک قرامقدار حاشیه

کند. مقادیر نزدیک (. مقادیر نزدیک به صفر بیان می2007همکاران، 

دهد که گونه در یک زیستگاه بسیار ویژه زندگی به یک نشان می

شناختی دهنده موقعیت آشیان بومگرایی نشانکند. در واقع حاشیهمی

 Mertzanis ؛2007و همکاران،  Hirzelدر فضاي محیط زیستی است )

، 114/1 گرایی(. در این مطالعه مقدار حاشیه2006و همکاران 

محاسبه گردید. دومین  136/0پذیري و تحمل 356/7گرایی تخصص

است   (Specialization Factor) گراییتخصص شناختیبوم آشیان عامل

شناختی است. به بیان دیگر این دهنده وسعت آشیان بومکه نشان

ه شرایط محیط زیستی که گونه تحمل عامل معیاري است از دامن

(. 2006و همکاران  Mertzanis ؛2007و همکاران،  Hirzelکند )می

گرایی است و مقادیر نزدیک به صفر پذیري عکس تخصصعامل تحمل

پذیري پایین گونه و تخصصی بودن آن است و دهنده تحملآن نشان

آن است که برعکس مقادیر باال ضمن بیان تحمل زیاد گونه حاکی از 

گونه به شرایط بسیار ویژه و خاص در زیستگاه براي زندگی نیاز ندارد. 

و همکاران،  Hirzelپذیري بین صفر تا یک متغیر است )مقادیر تحمل

 (.2009و همکاران،  Wang ؛2006و همکاران،   Mertzanis ؛2007

هاي مربوطه خروجی دستیابی به و ENFA پس از اجراي تحلیل       

گام اول در محاسبه  پرداخت. زیستگاه مطلوبیت نقشه محاسبه به توانمی

. نتایج (3نقشه معیار است )شکل  همطلوبیت زیستگاه محاسب نقشه

زیستگاه الزامی است. نکته  مطلوبیت این تحلیل براي محاسبه نقشه

شونده  وارد ENFAهايحائز اهمیت در این تحلیل تعیین تعداد نقشه

کاربر تعیین نقشه معیار،  در تحلیل. است زیستگاه لیل مطلوبیتبه تح

بایومپر البته  طی این تحلیل تولید گردد. ENFA نقشه چند کندمی

 هايتعداد نقشه Mc-Arthur شکسته خود نیز براساس معیار چوب

ENFA تعداد را بر  تواند خود اینکند لیکن کاربر میرا پیشنهاد می

 شده توسط فاکتورها تعیین نماید اساس مقدار تجمعی واریانس توجیه

 .(4)شکل 

براي : Boyceتعيين الگوریتم مناسب با استفاده از شاخص        

هاي الگوریتم کارگیريهامکان ببایومپر  در زیستگاه مطلوبیت شهقن تهیه

 Median ،Distance geometric mean،Distance متفاوتی شامل

harmonic mean و Minimum distance با توجه به هم شده است فرا

کارگیري هر الگوریتم هکه نتایج حاصله بر مبناي انتخاب و باین

متفاوت خواهد بود بنابراین انتخاب یک الگوریتم مناسب از اهمیت 

تر و بیش Boyceخاصی برخوردار است. بر این اساس هرچه میزان 

خاب دهنده آن است که الگوریتم انتتر باشد نشانانحراف معیار کم

(. در این مطالعه، با 2006و همکاران،  Hirzelتر است )شده مناسب

 (، الگوریتم هارمونیک انتخاب شد.3مقایسه اعداد حاصله )جدول
 

 های مختلف: مقایسه شاخص بویس در الگوریتم3جدول 

 شاخص بویس ±انحراف معيار  الگوریتم

 372/0 ± 3209/0 میانه

 548/0 ± 3365/0 هندسی

 599/0 ± 3624/0 کهارمونی

 507/0 ± 3251/0 حداقل فاصله
 

 
 مورد مطالعه : مطلوبيت زیستگاه در منطقه3شکل 
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 بحث
 رزمینس سیماي مختلف هايبخش در ارتباط بازگرداندن و حفظ       

 و اعتماد قابل که است هاییشاخص و ارتباطی هايمدل نیازمند

 مبناي بر که است ارتباطی مدل ها،مدل این ازجمله .باشند کارآمد

 سیماي در حرکت الگوي بینیپیش براي و بوده الکتریکی مدار تئوري

 برنامه هدف با کریدورها و مهم زیستگاهی هايلکه شناسایی سرزمین،

، Defries و Hansen) است گرفته قرار استفاده مورد حفاظت براي ریزي

 ارتباطات بررسی جهت سازيمدل رویکرد این از مطالعه این در (.2007

 پذیرآسیب گونه براي مهاجرتی کریدورهاي شناسایی و زیستگاهی

 ملی گلستان پارک و ییالقخوش وحشحیات پناهگاه میان ایرانی پلنگ

 دلیلبه .شد استفاده سمنان و خراسان شمالیگلستان،  استان سه در

( هاگره) هاپیکسل زا عبوري جریان مدار، تئوري رویکرد مبناي بر کهاین

 که نمودتفسیر  طوراین توانمی است، گونه حرکت احتمال با معادل

 که هاییبخش ،دو زیستگاه یاد شده بین ایرانیپلنگ  تردد صورت در

 عبور جهت مسیر ترینمحتمل ،است باال هاآن از عبوري جریان شدت

 دیگر از منطقه در مهم ارتباطی نواحی شناسایی .بود خواهند هاآن

 مهم نواحی این از حفاظت است. جریان هاينقشه از حاصل مهم نتایج

هاي شمالی پناهگاه و غربی پارک ملی گلستان و بخش جنوبی بخش رد

 حاصل نتایج .است خورداربر سزاییهب اهمیت از ییالقخوش وحشحیات

 شده داده نشان نقشه جریان شکل به 5مداردر شکل  تئوري اجراي از

هاي مادر لکه دهندهنشان رنگ هاي سبزگونواضح است که پلی .است

پلنگ  براي اصلی هايزیستگاه عنوانبه که در دو زیستگاه اصلی است

 شدت دهندهنپیکسل نشا هر ارزش مدل این در .اندشده تعیین ایرانی

 از گونه حرکت احتمال عبارتیبه یا پیکسل)گره( آن از عبوري جریان

 اي()قهوه ترگرم هايباشد. رنگمی دیگر هايلکه به زیستگاهی لکه یک

 نشان گونه را انتشار باالتر احتمال دیگر عبارتتر و بهجریان بیش شدت

شود. می همشاهد مطالعه ناحیه از هاي مختلفیبخش در که دهدمی

 بالتبع و جریان میزان از رویممی پیش رنگاي کمقهوه سمت به هرچه

آید میطورکه از شکل برشود. همانمی حرکت گونه کاسته احتمال از

طورکلی چهار مسیر متفاوت براي جابجایی پلنگ ایرانی شناسایی به

ها عبور پلنگ از قسمت جنوبی پارک در امتداد ترین آنشد، که مهم

که داراي پوشش مناسبی از حفاظت شده لوه است، جایی منطقه

چنین باشد، همکافی نیز می جنگل بوده و به احتمال زیاد داراي طعمه

 وحش خوشگاه حیاتترین مسیر حرکتی پلنگ در شمال پناهمهم

ییالق قرار دارد، که داراي تعداد کمی روستا و مناطق مسکونی واقع 

رین فاکتور در حرکت و جابجایی پلنگ است، تاست، همین امر مهم

هاي داخل منطقه را رنگ روستاهاي آبیچنین در این شکل دایرههم

جایی پلنگ در ترین موانع در حرکت و جابهدهد که مهمنشان می

 باال است بسیار گونه حرکت احتمال نواحی پررنگ منطقه است. در

در این  کند.می پذیرآسیب بسیار را ارتباط کم بعضی نواحی پهناي ولی

طورکلی چهار مسیر متفاوت جهت ورود و خروج پلنگ از پژوهش به

اي صورت قهوهپارک ملی گلستان مشخص شده است، این مسیرها به

ترین مسیر حرکت پلنگ از نزدیک پررنگ نشان داده شده است. مهم

 حفاظت منطقه کهقسمت جنوبی پارک است، جایی راه درتنگ روستاي

جایی سزایی در جابهعنوان بافري براي پارک نقش بهلووه به شده

 
 هایی از زیستگاه دارای مطلوبيت باال: لکه4شکل

 

 
 جریان بين دو زیستگاه مورد مطالعه : نقشه5شکل
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الخصوص پلنگ دارد، اما با نگاه به مسیرهاي ورودي وحش علیحیات

یابیم که فقط دو مسیر ییالق در میو خروجی پلنگ در زیستگاه خوش

کمی از  جهت ورود و خروج از منطقه وجود دارد، که با فاصله نسبتاً

ترین هاي شمالی این زیستگاه جایی که کمدارند، قسمت همدیگر قرار

چنین داراي پوشش مناسبی از جنگل و فاصله را با پارک دارد و هم

با  ها جهت تردد پلنگ است.ترین مکانپوشش گیاهی است، مهم

عمل آمده از افراد محلی در فواصل هاي بههاي میدانی و پرسشبررسی

لنگ در فصول مختلف سال در و زیستگاه مشخص شد که پدبین 

عنوان مسیرهاي پیشنهادي مشخص شده بسیاري از مسیرهایی که به

است، توسط مردم محلی و دامداران دیده شده است و موارد متعدي 

پلنگ به احشام توسط دامداران گزارش شده است، همین امر  از حمله

 گواه محکمی بر این ادعاست که پلنگ از مسیرهاي مشخص شده چه

 کند.صورت مهاجري حرکت میصورت عبوري و چه بهبه

       Roever تا نمودند استفاده تئوري این از (2012، )همکاران و 

 براي را جنوبی آفریقاي در هافیل جمعیت از گروهشش  میان ارتباط

 .کنند ارزیابی هندوستان در شده حفاظت مناطق شبکه کارایی بررسی

 احتمال مطالعه ناحیه مرکزي بخش در که داد نشان هاآن مطالعه نتایج

 کریدورهاي .دارد وجود هاجمعیت میان ارتباط برقراري براي زیادي

 منطقه در جریان شدت حداکثر عبور هايمحدوده براساس نیز مهاجرتی

 پهنا مانند عواملی براساس هاآن کارایی و شناسایی گونه دو براي مطالعه

    (.2013و همکاران،  Roever) شد رسیبر هازیستگاه توزیع نحوه و

 اي با عنوان استفاده( در مقاله1392خواه و همکاران )ملکوتی       

 مهاجرتی کریدورهاي شناسایی جهت الکتریکی مدارهاي تئوري از

اصفهان )ایران(  استان در قمشلو و موته وحش هاي حیاتپناهگاه بین

 الگوي جریان، هاينقشه ساسبرا هاي مذکورگاهزیست بین دادند نشان

 ارتباطی مهم نواحی هدف هايبراي گونه عملکردي ارتباطات و حرکت

 (.1392خواه و همکاران، مطالعه وجود دارد )ملکوتی مورد منطقه در

Walpole به موفق تئوري این از استفاده با نیز (2012همکاران ) و 

  ستگاهیزی کریدورهاي و عملکردي ارتباط بررسی و بینیپیش

 .شدند کانادا در آن پراکنش محدوده جنوبی حاشیه در گوشسیاه

 از حاصل شده شناسایی کریدورهاي با گونه این حضور نقاط مقایسه

 که کندمی عبوری مسیرهایگوش از سیاهکه  داد نشان جریان نقشه

 هاگونه که است قرار اگر. نمایندمی ایجاد گونه این براي باالتري ارتباط

 هايزیستگاه کیفیت و بودن دسترس در نمایند، استفاده کریدورها این از

و همکاران،  Walpole) کندمی پیدا بسیاري اهمیت هاآن در موجود

2012.)  

زیستگاه پلنگ و حفاظت موثر از آن و  منظور مدیریت بهینهبه       

در پناهگاه  تر نیازهاي زیستگاهی این گونهچنین شناخت بیشهم

بانک اطالعات  سازيغنی و گلستان ملی پارک ییالق ووحش خوشاتحی

تر نتایج حاصل از این پژوهش جانوري، و در جهت تکمیل هرچه بیش

هاي گردد که در مسیرهاي پیشنهاد شده با نصب دوربینپیشنهاد می

عالوه استفاده از اي پایش ساالنه بر روي این گونه انجام شود، بهتله

شناسی تر و رفتارمتري جهت بررسی مطالعات دقیقیوتلهابزارهاي راد

پلنگ و هرچه بهترحفاظت پلنگ ضروري است. راهکار پیشنهادي دوم 

هایی که ویژه جادهنصب عالئم هشداردهنده در طول مسیرها به

اند، ضروري است. مطالعات ژنتیکی براي ها را از هم جدا کردهزیستگاه

موجود در ژنوم پلنگ ایرانی در دو  هايها و تفاوتبررسی شباهت

 ییالق وحش خوشگاه حیاتزیستگاه پارک ملی گلستان و پناه

 گردد.عنوان راهکار سوم جهت تلکمیل این پژوهش پیشنهاد میبه
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