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چکیده
مدلسازی ارتباطات بومشناختی در بین زیستگاهها وکاربرد این مدلها در برنامهریزی حفاظت ،کمینمودن اثر الگوهای مکانی سیما
سرزمین بر درجه ارتباطات زیستگاهی ضرورت دارد .این مطالعه با هدف تعیین گذرگاه احتمالی پلنگ ایرانی ()Pantera pardus saxicolor

دردو زیستگاه پارکملی گلستان و پناهگاه حیاتوحش خوشییالق انجام شده است ،این دو زیستگاه از بارزترین زیستگاههای پلنگ بوده که در
جوار همدیگر قرار دارند .ابتدا مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در دو زیستگاه با روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی مورد بررسی قرار گرفت.
الیههای اطالعاتی بهکار برده شده بهعنوان متغیرهای مؤثر بر حضور گونه شامل ارتفاع ،شیب ،شاخص پوشش گیاهی ( ،)NDVIفاصله از جادهها،
روستاها ،چشمهها و رودخانهها بوده است .همچنین از تئوری مدارهای الکتریکی برای بررسی ارتباطات زیستگاهی پلنگ ایرانی بین دو زیستگاه
مذکور استفاده شد .یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که مهمترین عامل در انتخاب مسیر و جابهجایی پلنگ ایرانی یافتن مسیرهایی است که
دا رای امنیت کافی بوده و با مناطق مسکونی تداخلی نداشته باشد .بهطورکلی چهار مسیر متفاوت برای جابهجایی پلنگ ایرانی شناسایی شد ،که
مهمترین آنها گذر پلنگ از قسمت جنوبی پارک در امتداد منطقه حفاظتشده لووه است .جاییکه دارای پوشش مناسبی از جنگل بوده و به احتمال
زیاد دارای طعمهکافی نیز میباشد ،از سوی دیگر مهمترین مسیر حرکت پلنگ در زیستگاه خوشییالق در شمال این منطقه قرار دارد در اینجا دو
مسیر با فاصله نسبتا کمی از همدیگر مشخص شده است ،که دارای تعداد کمی روستا و مناطق مسکونی است و همین امر مهمترین عامل در انتخاب
مسیر حرکت وجابهجایی پلنگ است .براساس نقشههای مطلوبیت زیستگاه و نقشه مقاومت ،نقشه جریان برای گونه هدف و همچنین نواحی مهم
ارتباطی در منطقه مورد مطالعه شناسایی گردید.
کلمات کلیدی :تئوری مدار الکتریکی ،پلنگ ایرانی ( ،)Pantera pardus saxicolorآشیان بومشناختی ،اختالف پتانسیل ،جریان
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مقدمه
تخریب و تجزیه زیستگاه از تهدیدات مهم تنوع زیستی هستند.
تجزیه زیستگاه سبب کاهش مساحت و در نتیجه محدودشدن
جمعیتهاي محلی به زیستگاههاي کوچک میشود .نتیجه این امر
افزایش درونآمیزي ،کاهش تنوع ژنتیکی ،افزایش حوادث دموگرافیک
و در نتیجه افزایش ریسک انقراض است .ارتباط میان لکههاي زیستگاهی
و جمعیتها عامل مهمی است که بر گستره وسیعی از فرآیندهاي
بومشناختی نظیر جریان ژن ،پویایی ابرجمعیتها ،افزایش گستره
پراکنش گونهها ،بقاء جمعیتها و حفظ تنوع زیستی تأثیرگذار بوده
( )2002 ،Crooksو یک ویژگی بسیار مهم سیماي سرزمین به شمار
میرود ( McRaeو همکاران .)2008 ،مدلسازي ارتباط بومشناختی
در سیماي سرزمین براي فهم گستره وسیعی از فرآیندهاي بومشناختی
اهمیت دارد .بهمنظور مدلسازي ارتباطات بومشناختی در بین
زیستگاهها و کاربرد این مدلها در برنامهریزي حفاظت ،کمی نمودن اثر
الگوهاي مکانی سیماي سرزمین بر درجه ارتباطات زیستگاهی ضرورت
دارد .افزایش ارتباط سرزمینهاي تکهتکهشده یک راه مقابله با اثرات
جداشدگی زیستگاهها است .در این راستا ،مفهوم راههاي ارتباطی و
کریدورها یک اقدام عملی و مستقیم جهت پاسخ به اثرات جداشدگی
زیستگاههاست .در متون و نوشتههاي علمی مختلف تعاریف تقریباً
متنوعی از کریدورها با عناوین مختلف مانند گذرگاههاي حیات وحش،
گذرگاههاي حرکت ،گذرگاههاي انتشار و غیره ارائه شده اما معنی و
مفهوم همه آنها تقریباً یکسان است .براي مثال ،طبق تعریف (Beier
و  ،)1988 ،Nossگذرگاه حیاتوحش یک زیستگاه خطی است که در
یک زمینه ناهمگن براي ارتباط دو یاچند زیستگاه جدا شده از یکدیگر
قرار گرفته است و باعث حفاظت از حیاتوحش و افزایش یا حفظ
زیستایی جمعیتهاي ویژه در آن زیستگاهها میشود .کریدورهاي
حیاتوحش با افزایش ارتباطات بین لکهها (زیستگاههاي جدا افتاده)
باعث افزایش تنوع ژنتیکی و بقاي گونه و از انقراض گونه جلوگیري
میکنند .این لکهها که توسط فعالیتهاي انسان ازجمله توسعه صنعتی،
شهرنشینی ،کشاورزي ،جادهسازي ،تغییر کاربري اراضی و دیگر
فعالیتهاي انسانی ایجاد شدهاند ،باعث اختالل در ارتباط جمعیتهاي
حیاتوحش ،جلوگیري از جریان ژن بین جمعیتها ،ایزوله شدن تنوع
ژنتیکی و نهایتاً انقراض گونه را به همراه دارند .گیاهان و جانوران
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میتوانند از کریدورها براي پراکندگی و مهاجرت استفاده کنند ،که
دو الگوي کلیدي حرکت براي تداوم گونه است .نظریه زیستشناسی
حفاظت بیان میکند که احداث ساختارهاي اتصالدهنده ،حیات را در
بین لکههاي زیستگاهی جداشده افزایش میدهد و یا دست کم سطوحی
از انتشار بین لکهاي را حفظ مینماید و بنابراین ،باعث حفظ جریان
ژن و زیستایی جمعیت میگردد ( Corlattiو همکاران .)2009 ،براین
اساس ،باید به گزینه حفظ کریدورها و اتصال مصنوعی مانند روگذر
و زیرگذر در جبران اثرات منفی و مضر جادهها بر حیاتوحش بهعنوان
گذرگاه مناسب بیشتر اهمیت داده شود .براي تعیین محدوده پراکنش
گونهها و مطلوبیت زیستگاهها فنون مدلسازي مطلوبیت زیستگاه بر
اساس آنالیز رابطه بین گونه و زیستگاه ابداع شدند ( Gibsonو همکاران،
 .)2003این مدلها احتمال حضور گونه را بر اساس متغیرهاي زیست
محیطی پیشبینی میکنند .واژه کریدور (گذرگاه) به یک راه باریک
از سرزمین گفته میشود که امکان عبور افراد گونههاي حیاتوحش
را میان دو یا چند بلوک زیستگاهی فراهم میکند ( Beierو همکاران،
 .)2011در طراحی کریدورهاي زیستگاهی ،الگوریتم نظریهنموداري
( ،)Graph theoryاز اهمیت بسیاري در زمینه ارتباط زیستگاهی حیات
وحش برخوردار است ( Bunnو همکاران .)2000 ،این الگوریتم ،مطالعه
روابط میان یک جفت (بلوک زیستگاهی) است و اندازهگیريهاي کمی
از جفتها و روابط کل شبکه را نشان میدهد .این نظریه که بهصورت
کاربردي در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی ( Geographic Information
 )GIS=Systemتعبیه شده است ،در برگیرنده روشهاي تحلیل کمینه
هزینه ( Adriaensen( )Least cost analysisو همکاران ،)2003 ،نظریه
مدارهاي الکتریکی ( McRae()Electrical circuit theoryو همکاران،
 )2008و تحلیلهاي مرکزیت ( Estrada( )Centrality analysesو
 )2008 ،Bodinاست .تحقیق پیشرو نیز یکی از مسائل مهم در دو
زیستگاه پارک ملی گلستان و پناهگاه حیاتوحش خوشییالق یعنی
تکهتکهشدگی زیستگاه این گونه توسط فعالیتهاي انسانی از جمله
جادهسازي ،تغییر کاربري اراضی (تبدیل جنگل به زمینهاي کشاورزي
و مرتع) ،مناطق مسکونی و صنعتی را مورد بررسی قرار داده و تعیین
کریدور احتمالی بین این دو زیستگاه را بهعنوان راهکاري در جبران
اثرات منفی جادهسازي و دیگر فعالیتهاي انسانی و تالش در جهت
حفظ کریدورهاي طبیعی و اتصال مجدد این دو زیستگاه و از همه
مهمتر حفاظت حیاتوحش را بررسی کرده است .گونه پلنگ به جهت
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اهمیت و قرارگیري در زمره حیوانات در معرض خطر انقراض فهرست
سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ( International
)Union for the Conservation of Nature and Natural Resources

و همچنین به این دلیل که این گونه قابلیت جابهجایی باالیی دارد و
گستره خانگی وسیع این گونه و اینکه این گونه در اکوسیستم خود
گونه چتر است ،نشاندهنده اهمیت بسیار زیاد این گونه میباشد که
بهعنوان گونه هدف در این مطالعه انتخاب شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه بخشیهایی از سه استان گلستان ،خراسان
شمالی و سمنان است (شکل  .)1پارک ملی گلستان در سال 1346
بهعنوان نخستین پارک ملی ایران تعیین و در سال  1355بهعنوان
ذخیرهگاه زیستکره انتخاب شد .این پارک با مساحتی برابر با 91895
هکتار و در موقعیت جغرافیایی بین  37/31الی  53/04عرض شمالی
و  55/43الی  66/17طول شرقی در استانهاي گلستان ،خراسان
شمالی و سمنان و در منتهیالیه شرقی جنگلهاي خزري واقع شده
و منطقهاي کوهستانی با دامنه ارتفاع  450تا  2411متر از سطح دریا
است .پارک ملی گلستان منطقهاي کوهستانی است .بخش اعظم آن
را کوههاي بلند و درههاي عمیق تشکیل میدهد و ناحیه دشتی واقع
در جنوبشرقی آن قسمت کوچکی را شامل میشود .حداقل ارتفاع
 450متر در تنگراه و حداکثر آن  2411متر در قله دیورکجی است
(ضیایی .)1387 ،اهمیت این منطقه از لحاظ بینالمللی نیز بهدلیل
قرارگیري آن در فهرست ذخیرهگاههاي زیستکره جهانی در سال
 1977است (مجنونیان و همکاران .)1387 ،پناهگاه حیاتوحش
خوشییالق منطقه با مساحت  150057هکتار در استانهاي گلستان
و سمنان قرار دارد ،در سال  1346حفاظت شده اعالم و در سال 1354به
پناهگاه حیاتوحش تبدیل شد .دامنه ارتفاعی  1097تا  2882متر،
دماي متوسط  8تا  12درجه سانتیگراد و بارندگی متوسط  200تا
 600میلیمتر منطقه را داراي اقلیمهاي خشک بیابانی گرم تا نیمه
مرطوب معتدل کرده است .تنوع زیاد بوم سازگانی منطقه که شامل
جنگلهاي کوهستانی خزري و همچنین اراضی دشتی خشک و
بیابانی است ،تنوع زیستی زیاد و ارزشمندي به آن بخشیده است
( .)2006 ،DarvishSefatاین منطقه که در  47کیلومتري جاده آزادشهر
واقع گردیده است ،از غرب به جاده آسفالته
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شاهرود -آزاد شهر ،از جنوبغربی به منطقه نظامی چهل دختر و
دشت جیالن و از شرق هم به جاده حسین آباد -کالپوش منتهی میشود.
ارزش باالي پناهگاه حیاتوحش خوش ییالق بهدلیل وجود "اکوتون"
مابین اکوسیستم بیابانی و جنگلی است .اکوتون مرز بین دو اکوسیستم
متفاوت و جدا از هم است .با ارزشترین ذخایر اکوسیستمی در
اکوتونها قرار دارند و معموالً از تنوع زیستی باالیی برخوردارند .منطقه
مورد مطالعه شامل سه بخش پارک ملی گلستان در شمال منطقه
مورد مطالعه و پناهگاه حیاتوحش خوش ییالق در جنوب و محدوده
بین این دو زیستگاه است ،جاییکه بخشی از سه استان سمنان،
گلستان و خراسان رضوي را شامل میشود .تنوع زیاد بومسازگانی این
منطقه شامل جنگلهاي کوهستانی خزري در سمت شمال و غرب
منطقه است که منطقه حفاظت شده لوه را نیز پوشش میدهد و هم-
چنین اراضی دشتی خشک و بیابانی و کوهستانهاي صخرهاي در
قسمتهاي شرقی منطقه است .همچنین این منطقه داراي اکوتون
مابین اکوسیستم بیایانی و جنگلهاي انبوه خزري میباشد که تنوع
زیستی زیاد و ارزشمندي به این بخشیده است.

شکل  :1موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه

معرفی گونه پلنگ ایرانی ( :)Pantera pardus saxicolorپلنگ
یکی از  37گونه گربهسان دنیا بهشمار میآید (که البته برخی از
متخصصین اعتقاد دارندکه این خانواده 36عضو دارد) (ضیایی.)1387،
داراي جثه بزرگ و بدنی عضالنی و قابلانعطاف است .سر آن پهن و
کشیده است .دست و پاي پلنگ کوتاه که به  4انگشت در پا و 5انگشت
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در دست ختم میشود .سازش پلنگ با بوم سازگانهاي مختلف بازتابی
از قدرت و انعطافپذیري این جانور است .براساس ردهبندي اتحادیه
جهانی حفاظت از طبیعت و منابعطبیعی پلنگ در سطح گونه در طبقه
 least concernقرار گرفته است ( Hunteraو همکاران ،)2003 ،در
حالیکه بسته به نوع زیرگونه از ردهبندي حفاظتی متفاوتی برخوردار
است .زیرگونه ( )saxicolorکه به نام پلنگ ایرانی مشهور است و از
هندوستان به غرب آسیا (بهاستثناي شبه جزیره عربستان) تمامی
پلنگها را شامل میشود ،در سال  2008میالدي و در زمره گونههاي
در خطر انقراض ( )Endangeredلیست قرمز قرار گرفته است (قدوسی
و همکاران.)1387 ،
روش تحقيق :در این پژوهش ،مدلسازي مطلوبیت زیستگاه
پلنگ ایرانی در منطقه مورد مطالعه با روش تجزیه و تحلیل آشیان
بومشناختی انجام شده و سپس در ادامه با استفاده از تئوري مدارهاي
الکتریکی شبکه انتشار بالقوه و کریدور احتمالی بین دو زیستگاه حفاظت
استفاده شده است .نرمافزار بایومپر در سال  2000توسط  Hirzelطراحی
گردید .بهکمک این نرمافزار مدیران حیاتوحش و زیستشناسان
میتوانند شناخت بهتري از آشیان بومشناختی و توزیع جغرافیایی
بالقوه گونه هدف بهدست آورند .این نرمافزار شامل مجموعهاي از
سامانه اطالعات جغرافیایی و برنامههاي آماري است که براي تولید
نقشه تناسب زیستگاه تهیه گردیده است .محاسبه نقشه مطلوبیت
زیستگاه تنها براساس دادههاي حضور گونه هدف امکانپذیر است و
بنابراین ،باعث میگردد تا در زمان و هزینه تهیه اطالعات مورد نیاز
صرفهجویی گردد ( Hirzelو همکاران .)2007 ،این روش همانند
تجزیه و تحلیل مؤلفههاي اصلی ()Principal Component Analysis
متغیرهاي محیط زیستی را در تعداد کمتري از متغیرهاي غیرهمبسته
بهنام عامل خالصه میکند با این تفاوت که عاملها از نظر بومشناختی
معنیدار هستند و میتوانند بهعنوان متغیرهاي جدید در مدل تناسب
زیستگاه بهکار روند ( Hirzelو همکاران2007 ،؛  Srisanو همکاران،
2007؛  Galparsoroو همکاران2009 ،؛  Wangو همکاران.)2009 ،
یکی از روشهاي تعیین مطلوبیت زیستگاه گونههاي حیاتوحش و
تهیه نقشه آن ،استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی
( )Eecological Niche Factor Analysisاست که به اختصار ENFA
خوانده میشود .دقت مدلسازي در روش  ENFAدر مقایسه با روشهاي
 GAM ،GLMو  Regression Treeدر پارهاي اوقات -نظیر زمانیکه
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مشاهده حضور گونه دشوار است و یا بنا بهدالیلی ،حتی در صورت
مناسب بودن زیستگاه ،گونه حضور ندارد و یا اینکه زیستگاه حقیقتاً
براي گونه نامساعد است نتیجه مطلوبتري خواهد داشت ( Hirzelو
همکاران .)2002 ،تحلیل عاملی آشیان بومشناختی هسته مرکزي
نرمافزار بایومپر را تشکیل میدهد .تحلیل انجام شده در  ENFAمشابه
تجزیه به مولفههاي اصلی به محاسبه فاکتورهایی میپردازد که توضیح
دهنده بخش عمدهاي از تاثیر متغیرهاي مستقل محیط زیست گونهها
است .در این مطالعه از روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی براي
تهیه مدل مطلوبیت زیستگاه و همچنین نرمفزار ایدریسی براي تحلیل
حساسیت و نیز ساخت الیههاي اطالعاتی و ورود آنها به نرمافزار
بایومپر استفاده شد .الیههاي اطالعاتی مورد نیاز براي تجزیه و تحلیل
در نرمافزار بایومپر را میتوان به دو دسته الیههاي اطالعاتی شامل
Work mapو  Ecogeographical mapsطبقهبندي کرد .این الیهها
در ابتدا در نرمافزار ایدریسی تهیه و تنظیم و سپس به نرمافزار بایومپر
وارد شدند.
 :Work mapنقشه متغیر وابسته یا نقاط حضور گونه یک نقشه رستري
نقطهاي است که باید به شکل بولین (صفر و یک) تهیه گردد .عدد
یک در واقع همان نقاط و مناطقی است که در کار صحرایی ثبت
گردیده است و نشاندهنده محلهایی است که گونه در آن حضور
دارد ( Hirzelو همکاران .)2007 ،تهیه نقشه پراکنش افراد گونه هدف
نیاز به کار میدانی و جمعآوري دادههاي صحرایی دارد .بهدلیل اینکه
روش تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بومشناختی تنها براساس دادههاي
حضور گونه استوار است ،بنابراین باید نسبت ثبت دادههاي حضور
حاصل مشاهدات مستقیم و یا غیرمستقیم گونه مورد نظر مبادرت
ورزید .طبق نظر  Hirzelتعداد نقاط حضور گونه حتی میتواند 20یا
 30عدد ب اشد ،اما زیادتر بودن تعداد نقاط به سود صحت مدل و
معنیداري آن است (هیرزل و همکاران.)2007 ،
 :Ecogeographical mapsنقشههاي رستري متغیرهاي جغرافیاي
زیستی ( Ecogeographical Variablesیا  )EGVبر حضور گونه تأثیر
دارند و بهعنوان متغیرهاي مستقل بهکار میروند .متغیرهاي جغرافیاي
زیستی عوامل مکانی ناحیه مورد مطالعه هستند و عوارض کمیّ منطقه
را توصیف مینمایند ( Hirzelو همکاران .)2007 ،نحوه آمادهسازي
نقشه متغیرهاي مستقل جغرافیاي زیستی براي این گونه بهترتیب به
قرار زیر است:
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تهیه فهرستی از متغیرهاي جغرافیاي زیستی مؤثر در حضور گونه
هدف :نقشههاي رستري مدل رقومی ارتفاع (Digital Elevation =DEM
 )Modelبا استفاده از نقشه خطوط تراز 22متري) ،شیب و جهت
(براساس مدل رقومی ارتفاع) ،روستاهاي داخل منطقه ،منابع آبی شامل
چشمهها و رودخانههاي دائمی و فصلی،جادههاي ماشینرو و آسفالته،
پاسگاههاي محیطبانی و شاخص تفاضل نرمالشده پوشش گیاهی
(حاصل ترکیب باند  2و  3تصویر ماهوارهاي  IRSسال  2012میالدي)
نیز تهیه گردید.
رستري کردن نقشهها در نرمافزار ایدریسی و توجه به یکسان بودن
قالب همه نقشهها :منظور از یکسانسازي نقشهها یکی بودن سیستم
مختصات آنها ،طول و عرض جغرافیایی ،نوع الیه ،فرمت الیه تعداد
سطر و ستون و هر پارامتري که در جدول اطالعات متغیر مورد نظر
وجود دارد .بدینمنظور میتوان یک الیه را بهعنوان الگو مشخص نمود
و بقیه الیهها را براساس آن تهیه کرد .در این پژوهش نقشه رستري
 DEMمنطقه بهعنوان الگو انتخاب گردید.

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

مراحلی که در نرمافزار بایومپر انجام میگیرد بهترتیب عبارتند از:
 )1فراخوانی الیههاي متغیرهاي زیستگاهی و نقشه حضور گونه )2 ،کمی
کردن الیهها :همانطورکه ذکر شد ،براي اینکه نقشهها از نظر زیستی
معنیدار باشند باید آنها را کمی نمود .براي این منظور دو روش
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تحلیل دایرهاي و مستقیم وجود دارد )3 ،بهدلیل اینکه نقشههاي
جغرافیاي زیستی و همچنین نقشه حضور گونه باید توزیع نرمال
داشته باشند بنابراین ،باید وضعیت آنها را بررسی کرد و سپس براي
اطمینان کامل از نرمال بودن دادهها آزمون کلمیوگروف -اسمیروف را
انجام داد .اگر دادهها نرمال نباشند نرمالسازي بهروش باکس-کاکس
( )Box-Coxکه در بایومپر قابل اجراست توصیه میگردد )4 ،ماسک
کردن مجموع نقشه متغیرهاي مستقل و وابسته جهت اطمینان از این
که آنها ناحیه یکسانی را پوشش میدهند )5 ،مقایسه یکنواختی و
قابلیت استفاده نقشهها از مسیر  Verifyامکانپذیر است .در این عملیات
همسانی مقادیر سلولهاي زمینه و غیره بررسی میگردد .الیههاي
ناهمسان در این مرحله مشخص میشوند )6 ،بررسی همبستگی بین
نقشههاي جغرافیاي زیستی از طریق ماتریس همبستگی .در این مرحله
باید الیههاي همبسته (در این مطالعه همبستگی باالي  )0/85را
حذف نمود .بهدلیل اینکه این تحلیل به متغیرهایی نیاز دارد که
مستقل و بدون همبستگی باشند ،در تجزیه و تحلیل عاملی آشیان
بومشناختی اگر دو متغیر همبستگی داشته باشند هر دو با یک ضریب
در مدل ظاهر خواهند شد .تصمیم به نگه داشتن هر دو الیه و یا حذف
یکی از آنها بر عهده بومشناس است .متغیرهایی که مقدار معنیداري
از تغییرات را توضیح نمیدهند از مدل نهایی حذف میشوند )7 ،اجراي
تحلیل عاملی آشیان بومشناختی )8 ،محاسبه عوامل مورد نیاز جهت
تهیه نقشه تناسب زیستگاه )9 ،محاسبه نقشه تناسب زیستگاه.
تئوري جریان الکتریکی ( )theory -Circuitscapeنظریه مدار را
براي مدلسازي ارتباطی جمعیتهاي حیاتوحش در سیماي سرزمینهاي
ناهمگن بهکار میگیرد .این نرمافزار معمولترین برنامه کاربردي است
که حرکت و جریان ژن را براي گیاهان و جانوران مدلسازي میکند،
و همچنین مناطق مهم را براي حفاظت براي اتصال بین زیستگاهها
شناسایی میکند .تئوري مدار ،مکمل مدلهاي معمول مورد استفاده
است ،جهت پیشبینی و شناسایی ارتباطات زیستگاهی روشهاي متعدي
توسعه یافته است که از دادههاي سیماي سرزمین استفاده مینمایند.
این روشها شامل:
 )1استفاده از شاخصهاي الگوي سیماي سرزمین (،)2006 ،McRae
 )2شبیهسازي حرکات افراد ()Individual movements simulation
)فاخراناصفهانی )3 ،)1387 ،روشهاي تحلیلی ارتباط شبکه ( Analytical
 )measures of network connectivityاست ( McRaeو .)2011 ،Shah
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تعیین گذرگاه احتمالی پلنگ ایرانی بین دو زیستگاه پناهگاه حیاتوحش خوشییالق و.....

روحی و همکاران

ازجمله رویکردهاي تحلیلی که اخیراً براي کمی نمودن ارتباطات
زیستگاهی مورد استفاده قرارگرفته است ،تئوري مدار الکتریکی
( )Circuitscape theoryمیباشد .این تئوري در ابتدا براي آنالیز
ارتباط در شبکههاي شیمیایی ،عصبی ،اقتصادي واجتماعی و به تازگی
براي مدلسازي جریان ژن در سیماي سرزمین غیریکنواخت مورد
استفاده قرارگرفته است (ملکینجفآبادي و همکاران .)1389 ،مدارهاي
الکتریکی شبکهاي متشکل از گرهها بوده که بهوسیله بخشهاي
الکتریکی هدایتکننده جریان الکتریسته به یکدیگر متصل شدهاند.
براساس قانون اهم ،زمانی که بین دو گره ولتاژ ( )Vبرقرارشود ،کل
جریان عبوري بهمیزان ولتاژ برقرار شده و مقاومت رسیستورها بستگی
خواهد داشت ( McRaeو همکاران .)2008 ،کاربرد تئوري مدار
الکتریکی در مسائل بومشناختی بهدلیل شباهتی است که میان ارتباط
بومشناختی و ارتباط الکتریکی وجود دارد ( McRaeو .)2007 ،Beier
در این تئوري گرههاي الکتریکی بهعنوان لکههاي زیستگاهی ،حرکت
جریان بهمنزله حرکت افراد و رسیستورهاي میان گرهها بهعنوان
مسیرها یا کریدورهاي زیستگاهی درنظرگرفته میشوند .همانطورکه
افزایش تعداد رسیستورهاي موازي باعث افزایش جریان عبوري از میان
گرهها میشود ،افزایش تعداد یا وسعت لکههاي زیستگاهی مرتبط
کننده جمعیتها و زیستگاهها نیز احتمال حرکت و ارتباط در میان
آنها را افزایش میدهد .تئوري مدار سیماي سرزمین را بهعنوان
سطحی رسانا درنظر میگیرد که هر پیکسل آن به یک گره الکتریکی
تبدیل و با اتصال گرههاي مجاور به یکدیگر یک مدار الکتریکی تشکیل
میشود ( McRaeو  .)2011 ،Shahنتایج حاصل از این تئوري نقشههاي
جریان و ولتاژ است .شدت جریان الکتریکی شاندهنده احتمال حرکت
افراد در سیماي سرزمین میباشد .بهعالوه با استفاده از نقشه جریان
میتوان کریدورها و نواحی ارتباطی مهم در سیماي سرزمین را نیز
شناسایی نمود .ولتاژ نیز که نشاندهنده میزان اختالف شار جریان
الکتریکی بین دو گره در یک مدار است ،میتواند براي پیشبینی
احتمال رسیدن فردي از یک نقطه از مدار به مقصدي معین یا به
عبارتی پیشبینی میزان موفق بودن انتشار افراد استفاده شود (McRae
و همکاران .)2008 ،برتري این مدل نسبت به دیگر مدلهاي تحلیلی
متداول که به بررسی ارتباطات زیستگاهی میپردازند در شناسایی
مسیرهاي متعدد براي انتشار گونههاست ( .)2006 ،McRaeفایده این
روش این است که اگر زمانی یک یا تعدادي از مسیرهاي انتشار و
ن
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مهاجرت از دست بروند ،اهمیت دیگر مسیرهاي پیشبینی شده
باقیمانده افزایش پیدا میکند .مهمتر اینکه مدلهاي ارتباطی حاصل
از این تئوري تا حد زیادي به چگونگی حرکت واقعی گونهها در سیماي
سرزمین نزدیک میباشد .تاکنون مطالعات متعددي از این تئوري براي
بررسی ارتباطات و شناسایی کریدورها استفاده شده است ،ازجمله
مطالعه  Roeverو همکاران ( )2013که از این تئوري براي بررسی
ارتباطات میان جمعیت فیلها در آفریقاي جنوبی و ارزیابی کارایی
شبکه مناطق حفاظت شده استفاده نمودند .جهت شناسایی ارتباطات
ممکن براي گونههاي هدف با استفاده از تئوري مدارهاي الکتریکی دو
گروه الیه رستري بهعنوان دادههاي ورودي به مدل ،در نرمافزار Arc
 GIS9.3تهیه گردید -1 .الیه رستري زیستگاهها  -2الیه رستري
گرههاي اصلی (.)Focal nodes
نقشه زیستگاهها نشاندهنده مقاومت ( )resistanceیا رسانایی
( )conducivenessهر پیکسل سیماي سرزمین نسبت به عبور جریان
میباشد ( Minorو  .)2007 ،Urbanدر این بررسی الیه رستري زیستگاه
از نوع مقاومت انتخاب گردید که براي تهیه آن از مدلهاي مطلوبیت
زیستگاهی پلنگ ایرانی بهعنوان الیه اصلی استفاده شد .ایده استفاده
از مدلهاي مطلوبیت زیستگاهی براي محاسبه مقاومت از این جهت
است که در سیماي سرزمین ،پیکسلهایی با خصوصیات زیستگاهی
مطلوب مثالً تراکم کم جمعیت انسانی و عدم حضورجادهها مقاومت
کمی در برابر عبور گونه دارند درحالیکه پیکسلهایی با خصوصیات
زیستگاهی ضعیف مانند اراضی کشاورزي ،تراکم زیاد جمعیت انسانی
و جادهها مقاومت زیادي در برابر حرکت گونه نشان میدهند (Wang
و همکاران .)2008 ،این بدین معنا است که میان مقاومت و مطلوبیت
زیستگاه رابطهاي معکوس وجود دارد .بنابراین میتوان از الیه مربوطه
جهت تهیه الیه مقاومت استفاده نمود ( Crooksو .)2006 ،Sanjaya
در واقع الیه مقاومت عکس الیه مطلوبیت زیستگاه میباشد .جاهاي
که ارزش پیکسلها باالست بدین معنی است که موانع زیادي براي
حرکت گونه وجود دارد و گونه تمایل کمتري به حرکت در آن مسیرها
دارد .نقشه مطلوبیت زیستگاه لکه یا پلیگونهایی (معموالً زیستگاههاي
اصلی) را نشان میدهد که درجه ارتباط زیستگاهی میان آنها مدلسازي
میشود ( McRaeو  .)2011 ،Shahدر اینجا پلیگونهاي داراي مطلوبیت
باال در منطقه شناسایی و بهکار گرفته شد .از آنجاییکه برنامه مدار
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الکتریکی از دادههایی با فرمت  ASCIIاستفاده میکند ،پس از تهیه
الیهها در محیط ادریسی ،فرمت آنها به فرمت مورد نظر تبدیل شد.
الیه مقاومت ،از طریق معکوس کردن ارزش الیه مطلوبیت زیستگاهی
بهدست آمد ،در واقع الیه مقاومت برعکس الیه مطلوبیت زیستگاهی
است .بهطوريکه لکههایی که مقاومت باال دارند (ازجمله کاربريهاي
انسانی ،روستاها و جادهها) در واقع همان نواحی زیستگاهی است که
درنقشه مطلوبیت زیستگاه ،میزان مطلوبیت آنها حداقل میباشد .این
برنامه با تبدیل پیکسلهاي رستر زیستگاهی به گره و اتصال هر کدام
از آنها به نزدیکترین گرههاي مجاور شبکهاي تشکیل داده و شدت
جریان عبوري از بین گرهها (ارتباط یا احتمال انتشار افراد) را محاسبه
میکند .تعداد گرههاي مجاور که براي این منظور انتخاب شد  12عدد
بود .جریان الکتریکی میان گرهها براساس میانگین مقاومت یا میانگین
میزان رسانایی که بین گرهها وجود دارد ،محاسبه میشود .بهدلیل
اینکه نقشه رستري انتخابی زیستگاهها نشاندهنده مقاومت ناحیه
مطالعه بود ،محاسبه ارتباط نیز بر مبناي میانگین مقاومت تعیین
گردید .تئوري مدار براي محاسبه ارتباط میان گرهها از یکی از چهار
روش زیر استفاده مینماید:
 :Pair wise -1در این روش ،ارتباط بین هر دو گره (پیکسلها)
محاسبه میشود .در این روش ،به شکل اختیاري یک گره به خروجی
و گره دیگر به یک منبع جریان یک آمپري ( )Sourceوصل شده و
جریان عبوري از دو گره محاسبه و این فرآیند بین تمامی جفت گرهها
تکرار میشود.
 :One – to – all -2در این روش ،یک گره به منبع جریان یک آمپري
و بقیه گرهها به زمین متصل شده و فرآیند براي تکتک گرهها تکرار
میشود.
 :All-to-one-3در این مدل یک گره به زمین و بقیه گرهها به یک
منبع جریان یک آمپري متصل میشود .این روش ،جایگزین خوبی
براي روش اول است .بهخصوص زمانیکه هدف نقشهسازي نواحی
ارتباطی مهم در میان لکههاي زیستگاهی متعدد میباشد.
 :Advanced mode -4در این روش کاربر این اختیار را دارد که هر
تعداد ورودي و خروجی براي جریان الکتریکی در سیماي سرزمین
تعیین نماید ( McRaeو  .)2011 ،Shahدر این مطالعه از مدل سوم
براي محاسبه جریان الکتریکی استفاده شد .چرا که نواحی مهم براي
ارتباطات زیستگاهی را بهتر از سه مدل دیگر نشان داده ،بهعالوه
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سریعتر اجرا شده و به حافظه کمتري نیاز دارد .شناسایی نواحی که
حرکت جریان یا بهعبارتی حرکت گونهها از طریق ناحیه باریکی صورت
میگیرد ،یکی از مهمترین نتایج حاصل از نقشههاي جریان براي گونه
هدف میباشد .این نواحی ارتباطی مهم که  pinch pointنام دارند،
حساسترین و آسیبپذیرترین بخشهاي شبکه ارتباطی بوده ،زیرا
حذف یا کاهش زیستگاهها در این نواحی میتواند باعث اختالل یا قطع
ارتباط در کل ناحیه شود.

نتایج
تحلیل  ENFAبراساس الیههاي اطالعاتی رستري در این نرمافزار
به اجرا در میآید .از اینرو ،اولین گام ،ورود دادهها به نرمافزار است.
نقشهها به دو طبقه شامل :نقشه نقاط حضور گونه و نقشههاي متغیرهاي
مستقل محیطی دستهبندي میشود.براي این مرحله،ماتریسهمبستگی
نقشههاي  EGVمحاسبه شد .میزان همبستگی بین متغیرها کمتر از
میزان بحرانی براي حذف یکی از متغیرها بود .لذا تمامی متغیرهاي
باقیمانده براي تحلیل  ENFAمورد استفاده قرار گرفتند (جدول .)1
جدول  :1بررسی ميزان همبستگی الیههای مستقل محيطی
ارتفاع

NDVI

رودخانه
جاده

1
0/475
-0/661
-0/812

1
-0/346
-0/414

1
0/626

1

شیب

0/835

0/581

-0/614

-0/538

1

روستا

-0/035

0/358

-0/602

-0/456

0/838

ارتفاع
NDVI

رودخانه

جاده

شيب

روستا

1

خروجی مهم این تحلیل ماتریس امتیازها است که حاوي دو مؤلفه
اصلی حاشیهگرایی و تخصصگرایی است و باید جهت درک بومشناختی
وضعیت موجود به دقت بررسی شوند .اولین ستون از جدول ماتریس
امتیازها یا بردار ویژه همواره 100درصد از عامل حاشیهگرایی و  10تا
70درصد از تخصصگرایی را بیان میکند درحالیکه سایر ستونها یا
به عبارت دیگر تعداد متغیرهاي مستقل محیطی منهاي یک فقط
نشاندهنده عامل تخصصگرایی هستند .سطرها سهم متغیرهاي مستقل
در هر عامل را نشان میدهند .در واقع ،در این ماتریس عواملی که
اطالعات کافی را توضیح میدهند و همچنین متغیرهایی که باالترین
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ضریب (قدر مطلق) را نشان میدهند اهمیت زیادي در بیان توزیع
گونه خواهند داشت .عواملی که ارزش تقریباً صفر دارند را میتوان
حذف کرد (جدول .)2
جدول  :2ماتریس امتيازات متغيرهای مستقل محيطی
ارتفاع

ارتفاع

NDVI

رودخانه

جاده

شيب

روستا

0/139

-0/014

0/059

0/124

0/244

-0/95

NDVI

-0/001

0/082

0/114

0/436

0/642

-0/615

رودخانه

0/005

-0/006

-0/439

0/438

0/008

0/784

جاده

0/005

0/016

0/344

0/496

0/36

0/711

شیب

0/055

0/269

0/053

0/215

-0/089

-0/931

مقدار حاشیهگرایی اغلب بین صفر و یک قرار دارد ( Hirzelو
همکاران .)2007 ،مقادیر نزدیک به صفر بیان میکند .مقادیر نزدیک
به یک نشان میدهد که گونه در یک زیستگاه بسیار ویژه زندگی
میکند .در واقع حاشیهگرایی نشاندهنده موقعیت آشیان بومشناختی
در فضاي محیط زیستی است ( Hirzelو همکاران2007 ،؛ Mertzanis
و همکاران  .)2006در این مطالعه مقدار حاشیهگرایی ،1/114
تخصصگرایی  7/356و تحملپذیري  0/136محاسبه گردید .دومین
عامل آشیان بومشناختی تخصصگرایی ( )Specialization Factorاست
که نشاندهنده وسعت آشیان بومشناختی است .به بیان دیگر این
عامل معیاري است از دامنه شرایط محیط زیستی که گونه تحمل
میکند ( Hirzelو همکاران2007 ،؛  Mertzanisو همکاران .)2006
عامل تحملپذیري عکس تخصصگرایی است و مقادیر نزدیک به صفر
آن نشاندهنده تحملپذیري پایین گونه و تخصصی بودن آن است و
برعکس مقادیر باال ضمن بیان تحمل زیاد گونه حاکی از آن است که
گونه به شرایط بسیار ویژه و خاص در زیستگاه براي زندگی نیاز ندارد.
مقادیر تحملپذیري بین صفر تا یک متغیر است ( Hirzelو همکاران،
2007؛  Mertzanisو همکاران2006 ،؛  Wangو همکاران.)2009 ،
پس از اجراي تحلیل  ENFAو دستیابی به خروجیهاي مربوطه
میتوان به محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه پرداخت .گام اول در محاسبه
نقشه مطلوبیت زیستگاه محاسبه نقشه معیار است (شکل  .)3نتایج
این تحلیل براي محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه الزامی است .نکته
حائز اهمیت در این تحلیل تعیین تعداد نقشههاي ENFAوارد شونده
به تحلیل مطلوبیت زیستگاه است .در تحلیل نقشه معیار ،کاربر تعیین
8

میکند چند نقشه  ENFAطی این تحلیل تولید گردد .البته بایومپر
خود نیز براساس معیار چوب شکسته  Mc-Arthurتعداد نقشههاي
 ENFAرا پیشنهاد میکند لیکن کاربر میتواند خود این تعداد را بر
اساس مقدار تجمعی واریانس توجیه شده توسط فاکتورها تعیین نماید
(شکل .)4
تعيين الگوریتم مناسب با استفاده از شاخص  :Boyceبراي
تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه در بایومپر امکان بهکارگیري الگوریتمهاي
متفاوتی شامل Distance ،Distance geometric mean ،Median
 harmonic meanو  Minimum distanceفراهم شده است با توجه به
اینکه نتایج حاصله بر مبناي انتخاب و بهکارگیري هر الگوریتم
متفاوت خواهد بود بنابراین انتخاب یک الگوریتم مناسب از اهمیت
خاصی برخوردار است .بر این اساس هرچه میزان  Boyceبیشتر و
انحراف معیار کمتر باشد نشاندهنده آن است که الگوریتم انتخاب
شده مناسبتر است ( Hirzelو همکاران .)2006 ،در این مطالعه ،با
مقایسه اعداد حاصله (جدول ،)3الگوریتم هارمونیک انتخاب شد.
جدول  :3مقایسه شاخص بویس در الگوریتمهای مختلف
الگوریتم

انحراف معيار  ±شاخص بویس

میانه
هندسی
هارمونیک
حداقل فاصله

0/372 ± 0/3209
0/548 ± 0/3365
0/599 ± 0/3624
0/507 ± 0/3251

شکل  :3مطلوبيت زیستگاه در منطقه مورد مطالعه

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل :4لکههایی از زیستگاه دارای مطلوبيت باال

شکل :5نقشه جریان بين دو زیستگاه مورد مطالعه

بحث
حفظ و بازگرداندن ارتباط در بخشهاي مختلف سیماي سرزمین
نیازمند مدلهاي ارتباطی و شاخصهایی است که قابل اعتماد و
کارآمد باشند .ازجمله این مدلها ،مدل ارتباطی است که بر مبناي
تئوري مدار الکتریکی بوده و براي پیشبینی الگوي حرکت در سیماي
سرزمین ،شناسایی لکههاي زیستگاهی مهم و کریدورها با هدف برنامه
ریزي براي حفاظت مورد استفاده قرار گرفته است ( Hansenو ،Defries
 .)2007در این مطالعه از این رویکرد مدلسازي جهت بررسی ارتباطات
زیستگاهی و شناسایی کریدورهاي مهاجرتی براي گونه آسیبپذیر
پلنگ ایرانی میان پناهگاه حیاتوحش خوشییالق و پارک ملی گلستان
در سه استان گلستان ،سمنان و خراسان شمالی استفاده شد .بهدلیل
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اینکه بر مبناي رویکرد تئوري مدار ،جریان عبوري از پیکسلها (گرهها)
معادل با احتمال حرکت گونه است ،میتوان اینطور تفسیر نمود که
در صورت تردد پلنگ ایرانی بین دو زیستگاه یاد شده ،بخشهایی که
شدت جریان عبوري از آنها باال است ،محتملترین مسیر جهت عبور
آنها خواهند بود .شناسایی نواحی ارتباطی مهم در منطقه از دیگر
نتایج مهم حاصل از نقشههاي جریان است .حفاظت از این نواحی مهم
در بخش جنوبی و غربی پارک ملی گلستان و بخشهاي شمالی پناهگاه
حیاتوحش خوشییالق از اهمیت بهسزایی برخوردار است .نتایج حاصل
از اجراي تئوري مداردر شکل  5به شکل نقشه جریان نشان داده شده
است .واضح است که پلیگونهاي سبز رنگ نشاندهنده لکههاي مادر
در دو زیستگاه اصلی است که بهعنوان زیستگاههاي اصلی براي پلنگ
ایرانی تعیین شدهاند .در این مدل ارزش هر پیکسل نشاندهنده شدت
جریان عبوري از آن پیکسل(گره) یا بهعبارتی احتمال حرکت گونه از
یک لکه زیستگاهی به لکههاي دیگر میباشد .رنگهاي گرمتر (قهوهاي)
شدت جریان بیشتر و بهعبارت دیگر احتمال باالتر انتشار گونه را نشان
میدهد که در بخشهاي مختلفی از ناحیه مطالعه مشاهده میشود.
هرچه به سمت قهوهاي کمرنگ پیش میرویم از میزان جریان و بالتبع
از احتمال حرکت گونه کاسته میشود .همانطورکه از شکل برمیآید
به طورکلی چهار مسیر متفاوت براي جابجایی پلنگ ایرانی شناسایی
شد ،که مهمترین آنها عبور پلنگ از قسمت جنوبی پارک در امتداد
منطقه حفاظت شده لوه است ،جاییکه داراي پوشش مناسبی از
جنگل بوده و به احتمال زیاد داراي طعمه کافی نیز میباشد ،همچنین
مهمترین مسیر حرکتی پلنگ در شمال پناهگاه حیاتوحش خوش
ییالق قرار دارد ،که داراي تعداد کمی روستا و مناطق مسکونی واقع
است ،همین امر مهمترین فاکتور در حرکت و جابجایی پلنگ است،
همچنین در این شکل دایرههاي آبیرنگ روستاهاي داخل منطقه را
نشان میدهد که مهمترین موانع در حرکت و جابهجایی پلنگ در
منطقه است .در نواحی پررنگ احتمال حرکت گونه بسیار باال است
ولی پهناي کم بعضی نواحی ارتباط را بسیار آسیبپذیر میکند .در این
پژوهش بهطورکلی چهار مسیر متفاوت جهت ورود و خروج پلنگ از
پارک ملی گلستان مشخص شده است ،این مسیرها بهصورت قهوهاي
پررنگ نشان داده شده است .مهمترین مسیر حرکت پلنگ از نزدیک
روستاي تنگراه در قسمت جنوبی پارک است ،جاییکه منطقه حفاظت
شده لووه بهعنوان بافري براي پارک نقش بهسزایی در جابهجایی
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حیاتوحش علیالخصوص پلنگ دارد ،اما با نگاه به مسیرهاي ورودي
و خروجی پلنگ در زیستگاه خوشییالق در مییابیم که فقط دو مسیر
جهت ورود و خروج از منطقه وجود دارد ،که با فاصله نسبتاً کمی از
همدیگر قرار دارند ،قسمتهاي شمالی این زیستگاه جایی که کمترین
فاصله را با پارک دارد و همچنین داراي پوشش مناسبی از جنگل و
پوشش گیاهی است ،مهمترین مکانها جهت تردد پلنگ است .با
بررسیهاي میدانی و پرسشهاي بهعمل آمده از افراد محلی در فواصل
بین دو زیستگاه مشخص شد که پلنگ در فصول مختلف سال در
بسیاري از مسیرهایی که بهعنوان مسیرهاي پیشنهادي مشخص شده
است ،توسط مردم محلی و دامداران دیده شده است و موارد متعدي
از حمله پلنگ به احشام توسط دامداران گزارش شده است ،همین امر
گواه محکمی بر این ادعاست که پلنگ از مسیرهاي مشخص شده چه
بهصورت عبوري و چه بهصورت مهاجري حرکت میکند.
 Roeverو همکاران )2012( ،از این تئوري استفاده نمودند تا
ارتباط میان شش گروه از جمعیت فیلها در آفریقاي جنوبی را براي
بررسی کارایی شبکه مناطق حفاظت شده در هندوستان ارزیابی کنند.
نتایج مطالعه آنها نشان داد که در بخش مرکزي ناحیه مطالعه احتمال
زیادي براي برقراري ارتباط میان جمعیتها وجود دارد .کریدورهاي
مهاجرتی نیز براساس محدودههاي عبور حداکثر شدت جریان در منطقه
مطالعه براي دو گونه شناسایی و کارایی آنها براساس عواملی مانند پهنا
و نحوه توزیع زیستگاهها بررسی شد ( Roeverو همکاران.)2013 ،
ملکوتیخواه و همکاران ( )1392در مقالهاي با عنوان استفاده
از تئوري مدارهاي الکتریکی جهت شناسایی کریدورهاي مهاجرتی
بین پناهگاههاي حیات وحش موته و قمشلو در استان اصفهان (ایران)
نشان دادند بین زیستگاههاي مذکور براساس نقشههاي جریان ،الگوي
حرکت و ارتباطات عملکردي براي گونههاي هدف نواحی مهم ارتباطی
در منطقه مورد مطالعه وجود دارد (ملکوتیخواه و همکاران.)1392 ،
 Walpoleو همکاران ( )2012نیز با استفاده از این تئوري موفق به
پیشبینی و بررسی ارتباط عملکردي و کریدورهاي زیستگاهی
سیاهگوش در حاشیه جنوبی محدوده پراکنش آن در کانادا شدند.
مقایسه نقاط حضور این گونه با کریدورهاي شناسایی شده حاصل از
نقشه جریان نشان داد که سیاهگوش از مسیرهایی عبور میکند که
ارتباط باالتري براي این گونه ایجاد مینمایند .اگر قرار است که گونهها
از این کریدورها استفاده نمایند ،در دسترس بودن و کیفیت زیستگاههاي
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موجود در آنها اهمیت بسیاري پیدا میکند ( Walpoleو همکاران،
.)2012
بهمنظور مدیریت بهینه زیستگاه پلنگ و حفاظت موثر از آن و
همچنین شناخت بیشتر نیازهاي زیستگاهی این گونه در پناهگاه
حیاتوحش خوشییالق و پارک ملی گلستان و غنیسازي بانک اطالعات
جانوري ،و در جهت تکمیل هرچه بیشتر نتایج حاصل از این پژوهش
پیشنهاد میگردد که در مسیرهاي پیشنهاد شده با نصب دوربینهاي
تله اي پایش ساالنه بر روي این گونه انجام شود ،بهعالوه استفاده از
ابزارهاي رادیوتلهمتري جهت بررسی مطالعات دقیقتر و رفتارشناسی
پلنگ و هرچه بهترحفاظت پلنگ ضروري است .راهکار پیشنهادي دوم
نصب عالئم هشداردهنده در طول مسیرها بهویژه جادههایی که
زیستگاهها را از هم جدا کردهاند ،ضروري است .مطالعات ژنتیکی براي
بررسی شباهتها و تفاوتهاي موجود در ژنوم پلنگ ایرانی در دو
زیستگاه پارک ملی گلستان و پناهگاه حیاتوحش خوشییالق
بهعنوان راهکار سوم جهت تلکمیل این پژوهش پیشنهاد میگردد.
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