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 مقدمه

 تهدیدکننده عوامل ترینمهم از یکی زیستگاه نابودی امروزه       

 حدود در میالدی 1980سال  تا کهیطوربه ،شودمی محسوب هاگونه

 وحشیاتح هایزیستگاه و انهدام تخریب به هاگونه انقراض درصد 30

 اراضی کاربری تغییرات و (1388ماهینی، سلمان( است شدهداده نسبت

، Ehrlich و Ceballos) است گردیده جهانی زیستیتنوع کاهش به منجر

 حفاظتمناطق  یژهوبه طبیعی هایزیستگاه اخیر، یهاسال (. در2002

 یهایکاربراز  ماتریسی در و یافته یالکه و اییرهجز حالت عمدتاً شده

(. لذا 2004 همکاران، و Wikramanayake) اندشده محاصره انسانی

های آن یژگیووحش و یاتحمطلوب  هایزیستگاهاهمیت شناخت 

 برآورد یک زیستگاه به یسازمدل یهاروشبا  باشد.بسیار ضروری می

 نیاز بدون وحشیاتح یهاگونه زیستگاه از مطلوبیت وسیع مقیاس در

 رفتاری و فیزیولوژیک هاییژگیو جزئیات از تی اطالعاآورجمع به

 یهاسال در (.1992 همکاران، و Morison) یافت دستتوان یم گونه

 است آمده وجودبه پراکنشی سازمدل برای متعددی یهاروش اخیر

  ،GARP مانند) نمایندمی استفاده هاگونه حضوری هاداده از تنها که

ENFA،DOMIN، BIOCLIM  وMAXENT )مبتنی که هامدل ینا 

 ،باشندیم (Ecological Niche Modeling) اکولوژیک آشیان مفهوم بر

 کهیهنگام هاگونه احتمالی پراکنش مورد در را مناسبی اطالعات

های یزیرطرح در توانندمی و کنندیم فراهم ندارد وجود کافی یهاداده

، Zimmermannو  Guisan) گیرند قرار مورداستفاده هاگونه حفاظتی

 Maximum) نظمییب حداکثر روش ی فوقهامدل میان در (.2000

Entropy) مکسنت یا (Maxent) به هاگونه پراکندگی نمایش برای که 

 سازیمدل هایروش بهترین از کارکرد ازلحاظ است، آمده وجود

 کاربردهای از یکی (.2006و همکاران،  Phillips) شودمی محسوب

 امکان که است نادری هایگونه زیستگاه شناسایی دلم این مهم بسیار

 نیست پذیرامکان معموالً هاروش سایر از استفاده با هاآن مطالعه

(Olsson  وRogers ،2009.) زیستگاه،  توزیع سازیمدل هایروش برخی

های افزایشی های خطی عمومی شده و مدلآماری هستند مثل مدل

یادگیری  هاییکدیگر بر پایه تکن هایکه روشعمومی شده. درحالی

 یهاعصبی مصنوعی. مدل یهاماشینی هستند مثل مکسنت و شبکه

های افزایشی عمومی های خطی عمومی شده و مدلمدل)رگرسیون 

حضور و عدم حضور گونه  یهاکه داده شوندیاستفاده م زمانی (شده

 ییهامدلاما  ،شوند یآورجمع طریق پیمایش و از سیستماتیک صورتبه

 یهاسازی دادهمدل برای مکسنت و یشناختبوم آشیان تحلیل عامل مثل

افزارهای ساده ها دارای نرم. اغلب این مدلاندیافتهفقط حضور توسعه

تواند در پاسخ به ها میتهیه نقشه توزیع گونه.و با کاربرد آسان هستند

ولویت حفاظت ها باید در اکدام مناطق و کدام گونه مانند:تی سواال

 جمعیت مدیریت (.Steven ،2004) قرار گیرند، به ما کمک کند

 مورد در کافی نیازمند دانش تنوع زیستی بر هاآن اثرات و هاگوزن

به  هاگوزن است. از زیستگاه استفاده در پراکنش الگوهای و فراوانی

 زنیا چنینهم و خانگی اندازه گستره بودن باال طلبی، قلمرو رفتار دلیل

 و تولیدمثل هایفصل در برای پناه مناسب محیطی داشتن به

 گیاهی پوشش و جانوران بین برای ارتباط مناسبی مبنای گیری،جفت

 فراوانی، و توزیع به توجه با چنینجنگلی هستند. هم هایمحیط در

 اهمیت .باشند محیط کیفیت برای خوبی توانند شاخصمی هاگوزن

 دارند تنوع زیستی در که نقشی خاطربه یجنگل هایدر محیط هاگوزن

 از یکی مرال (.1390ابراهیمی، ( است جنگل مدیران بسیار موردتوجه

 .است ایران بومی گوزن ترینبزرگ و در دنیا گوزن انواع ترینبزرگ

 و تخریب گونه،این جمعیت کاهش در مؤثر عوامل تریناز مهم یکی

 تأثیر تحت شدتبه هک است شدهمعرفی آن هایزیستگاه نابودی

 مطلوبیت بر مؤثر عوامل شناخت لذا .دارد قرار انسانی هایفعالیت

 از حفاظت و در مدیریت مؤثر ابزار یک عنوانبه مرال زیستگاه

 مؤثر مدیریت در را حفاظت مدیران تواندمی مانده،باقی هایزیستگاه

 سترشگ محدوده (.1391 ،همکاران و پرویان) رساند یاری گونهاین

 حد از ماندهباقی مناسب هایزیستگاه وجود بر منطبق ایران در مرال

 شرقیشمال در آذربایجان کشور مرز تا گلستان ملی پارك در شرقی

(. پارك ملی گلستان 2004، همکاران و Kiabi) باشدمی کشور

های اصلی مرال در ترین پارك ملی ایران از زیستگاهعنوان مهمبه

موجود  علت تعارضاتگونه بهجمعیت این هگردد کمحسوب می

مشهد، روستاها و اراضی کشاورزی  -گذر تهرانازجمله جاده میان

شدت نسبت به گذشته کاهش داشته حاشیه پارك و شکار غیرمجاز به

رأس مرال در نقاط مختلف پارك در حال  400و در حال حاضر حدود 

 مطلوبیت سازیدلم به (1391) همکاران و پرویان باشند.زیست می

 حفاظت منطقه در شناختیبوم عاملی تحلیل روشبه مرال زیستگاه

 یرمتغ 8 از گرفته صورت پژوهش درکه  پرداختند نماجهان شده

 زیستگاه مطلوبیت نقشه تهیه برای مستقل عوامل عنوانبه محیطی

 مراکز از فاصله متغیرهای که داد نشان تحقیق این نتایج .شد استفاده

در ( 1391) همکاران و پوریقل .دارد را اهمیت ترینبیش ساختنانسا

 یوزن ده در کارشناسان نظراختالف اثر بررسی عنوان تحتی پژوهش

 مرال زیستگاه ارزیابی برای معیار  9از ،مرال زیستگاه ارزیابی بر معیارها

 کارشناسان توسط شدهداده یهاوزن شد مشخص نمودند که استفاده

و  Wu .شودمی زیستگاه تناسب مختلف هاییخروج باعث مختلف

ی مطلوبیت زیستگاهی مرال و شوکا با سازمدل( به 2016همکاران )

روش مکسنت جهت تخمین تداخل زیستگاهی این دو گونه در شمال 

ار بر ذگترین عوامل تأثیرچین پرداختند که نتایج نشان داد که مهم
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و فاصله از مراکز  زی، ارتفاعمطلوبیت زیستگاه فاصله از اراضی کشاور

 جمعیتی بوده است.

 ارزیابی و مرال گونۀ پراکنش بررسی باهدف حاضر پژوهش       

 انجام به آنتروپی مدل حداکثر از استفاده با آن زیستگاه مطلوبیت

 و فعلی حضور نقاط اساسبر تا گردید تالش منظور بدین. است رسیده

مطلوب  هایزیستگاه ه،گون برای اهمیت حائز محیطیمتغیرهای زیست

 تا آوردفراهم می را امکان این مهم، این به دستیابی گردند. شناسایی

 و شدههستند، شناسایی باالتری حفاظتی سطح نیازمند که مناطقی

 .گرفته شود کاربه هاآن از حفاظت برای الزم اقدامات
 

 هامواد و روش

شرق ایران شمال ملی گلستان در پارك: موقعیت جغرافیایی        

غربی استان خراسان شمالی و شمال و شرق استان گلستان، شمال

(. این منطقه در فاصله بین 1شکل است ) قرارگرفتهاستان سمنان 

 66˚/17/00˝و  55˚/43/20˝شمالی و  عرض 53˚/04/30˝و  37˚/31/00˝

هکتار است.  91895است. مساحت پارك قرارگرفته شرقی  طول

رك به شکل مثلثی است که جاده ترانزیتی معروف به جاده محیط پا

کند شرق ایران وصل میآسیایی که شمال و مرکز ایران را به شمال

 جاازآنی دشت از درون پارك و راهسهکیلومتر، از تنگراه تا  35طول  به

ملی گلستان یک  گذرد. پاركتا میرزابایلو از حاشیه جنوبی پارك می

کوه البرز و امتداد ترین امتداد رشتهشرقی که در استکوهستانی  منطقه

 (.1383است )آخانی،  قرارگرفتهکپه داغ  -های خراسانغربی کوه

 با: محیطی متغیرهای هاییهال یسازآماده و یبردارنمونه       

 حضور نقاط ثبت برای ال،و زیستگاهی مر رفتاری هاییژگیو به توجه

ردپا و  هایی مانندیهنما از مستقیم مشاهده گونه عالوه بر روش

 ،سالدر طول یک هایبردارنمونه .شد نقاط استفاده ثبت برای سرگین

جنگلی  مناطق تمام قابل تردد در یرهایمسماهیانه و طی  صورتبه

س از ها پنمایه ثبت .گرفت گلستان صورت ملی پارك و بینابینی

ی هانمونهو  انجام گرفت مرالها به نسبت به تعلق نمایه اطمینان

 درهای گراز و شوکا حذف گردید. مشکوك با احتمال تعلق به گونه

با استفاده از گیرنده  مرال گونهقطعی جمعیت نقطه حضور  35 مجموع

 (.2)شکل  جهانی ثبت گردید یابیتموقع

 برای ازیموردن یهاهیالمحیطی و ی زیسترهایمتغنقاط حضور،        

 تاریخ از قبلی تجربیات و منابع مرور زیستگاه که با یسازمدل و ارزیابی

در  و تولید ARC GIS 10.5 افزارنرمدر  گونه انتخاب گردیدند طبیعی

 یهاهیال تولید مکسنت مورد پردازش قرار گرفت. جهت افزارنرم

 استفاده پایه نقشه عنوانرقومی ارتفاع به مدل از محیطی متغیرهای

 مدل از و نقشه زبری منطقه نیز جهت شیب، درصد تهیه یهاهیال .شد

نقشه  خام( شامل صورتبه) هانقشهارتفاع تهیه شدند و سایر  رقومی

 ی و پوشش گیاهیبانطیمحی هاپاسگاه، جاده، هاچشمه ،هارودخانه

استان گلستان  ستیزطیمحاز اداره کل حفاظت  موردمطالعه نطقهم

 برای و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه گردید.

 سیستم و متر 30 مکانی قدرت تفکیک از اطالعاتی یهانقشه همه

 یکسان شکل به شمالی 40 زون ( (UTMجهانی معکوس مرکاتور تصویر

تبدیل  Asciiقبول پس از تهیه به فرمت قابل های فوقالیه شد. استفاده

 ارزیابی برایافزار مکسنت گردید. همراه نقاط حضور گونه وارد نرمو به

 AUC  (Area Under the Curve)منحنی زیر مساحت از ،مدل نتایج

 Receiver Operating) کنندهدریافت عامل ویژگی منحنی تحلیل در

Characteristic) ROC (.1394همامی و همکاران، ) شد استفاده  

 صحت مقابل در را شدهینیبشیپ حضور صحت درواقع ROC مودارن

 5/0 با برابر یا ترکم AUC اگر .دهدمی نشان شدهینیبشیپ حضور عدم

 نقاط توسط ینیبشیپ با مدل ینیبشیپ که معنی است بدین ،باشد

 مدل کی بیانگر 8/0تا  7/0 بین AUCعدد  .تفاوتی ندارد تصادفی

 

 
 : موقعیت جغرافیایی پارک ملی گلستان1شکل 

 

 

 
 پارک ملی گلستان نقاط حضور جمعیت مرال در: 2شکل 
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 ینیبشیپ بیانگر 9/0 از بیش ومدل عالی  9/0تا  8/0بین  خوب،

در نهایت  (.Siqueira ،2010 و Giovanelli) است عالی مدل بسیار

 هریک از برای پاسخ نقشه مطلوبیت زیستگاه مرال و منحنی

است  شدههیته بیشینه آنتروپی مدل از استفاده با محیطی متغیرهای

  (.1396)شعاعی و همکاران، 

 

 نتایج
 عملکرد ارزیابی برای معیار بهترین عنوانبه  AUCمنحنی زیر مساحت

 AUCمقدار . است گرفته قرار مورداستفاده اخیر یهاسال در مدل

 نشان که بوده 95/0با  برابردر این مطالعه  برای مرال آمدهدستبه

  (.3)شکل  باشدمی مدل عالی بسیار ینیبشیپ دهنده

 جکنایف آزمون مدل و بینپیش براساس یرهایمتغ براساس       

(Jackknifeاز ) متغیرهایترتیب در مدل به رفته کاربه متغیر 10 بین 

 یرهایمتغ ینترمهمفاصله از جاده، ارتفاع و تراکم پوشش گیاهی 

 (.4)شکل باشندمرال می زیستگاه مطلوبیت یسازمدلبرای  رگذاریتأث
 زیستگاه محیطی و متغیرهای بین رابطه پاسخ، منحنی درواقع

 پاسخ هایمنحنی تمامی ادامهدر  .دهدمی نشان را هرگونه مناسب

 .است شدهارائه
 

 
 ارتفاع به مرال پاسخ نمودار: 5 شکل

 

 
 جهت به مرال پاسخ نمودار: 6 شکل

 

 
 به فاصله از رودخانه مرال پاسخ نمودار :7 شکل

 

 

 
 مدل AUC مقدار و ROCمنحنی : 3شکل 

 

 

 متغیرها اهمیت بررسی در نایفجک آزمون :4شکل 
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 به فاصله از جاده مرال پاسخ نمودار  :8 شکل
 

 
 به فاصله از چشمه مرال پاسخ نمودار  :9 شکل

 

 
 هاپاسگاهبه فاصله از  مرال پاسخ نمودار :10 شکل

 
 به فاصله از روستا مرال پاسخ نمودار :11 شکل

 

 
 به تراکم پوشش گیاهی مرال پاسخ نمودار: 12 شکل

 

 
 به میزان زبری مرال پاسخ نمودار: 13 شکل
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 به درصد شیب مرال پاسخ نمودار: 14 شکل

 

 باهم و هاآن مقایسه و شده گرفته نظردر متغیرهای به توجه با       

 ملی پارك در مرال زیستگاه مطلوبیت نقشه گونه، حضور نقاط با

 نقشه این در (.15)شکل  شد تولید بیشینه آنتروپی رویکرد با گلستان

 یک به که میزان هر به نقاط( هستند 1 صفرتا بین آن نقاط ارزش که

 )اندداشته نظر مورد گونه برای تریبیش مطلوبیت باشند، ترنزدیک

 یهاقسمت است، مشخص آمدهدست به نقشه در که گونههمان

 از پارك گذرمیانچنین حاشیه جاده و هم پارك و غربی مرکزی

 .دارندبرخور تریبیش مطلوبیت

 حثب
 در مؤثر یهاگام از یکی تواندمی مرال برای بالقوه مناطق ارزیابی       

 برای متغیر 10از  حاضر پژوهش در .باشد گونهنیازا حفاظت جهت

 خروجی از حاصل نتایج اساسبر تاًینها .شد استفاده سازیمدل انجام

فاصله از جاده، ارتفاع و تراکم پوشش  متغیرهای آنتروپی، حداکثر مدل

مرال در  پراکنش بر تأثیرگذار متغیرهای ترینمهم عنوانبه گیاهی

 آمدهدستبه نتایج اساسبر .شدند شناسایی پارك ملی گلستان

شمالی و جنوبی جاده  یهابخشدر  گونه پراکنش نواحی نیترمطلوب

 زیستگاهی یهامحدوده این .باشدمیپارك ملی گلستان  گذرمیان

 بدیهی باشدیمتراکم پوشش گیاهی جنگلی نیز  بر منطبق مطلوب،

 در و بوده حقیقت این دیمؤ نیز نایف جک آزمون از حاصل نتایج است

 سنجش در پوشش گیاهی عامل شدهگرفته کاربه متغیرهای تمامی بین

 پاسخ یهایمنحن در کهطورهمان ،باشدمی مؤثراز عوامل  مطلوبیت

مطلوبیت زیستگاه مرال با افزایش تراکم پوشش   است شده ارائه نیز

 دارای هایزیستگاهکند و چشمگیری افزایش پیدا می طوربهگیاهی 

 این. هستند برخوردار تریبیش مطلوبیت از ترپوشش گیاهی بیش

 داشته تریبیش اهمیت چنین استتارو هم زادآوری تغذیه، برای انتخاب

 هاآن گونه و غنای حضور و جنگلی پوشش میزان بین یطورکلبه و

  .باشدمیحاکم  مثبتی رابطۀ

متری  1800تا  1200ارتفاع مطلوب برای مرال در محدوده        

میانی توالی  لکه گونه مرال وابسته به مراحبا توجه به این باشدمی

پوشیده از درختان  عمدتاًکه  دستنییپاارتفاعات  به اصوالً باشدیم

 نشانتری تمایل کم باشدمیتری جوان بوده و تحت تخریب بیش

. دهدمیترجیع نسبت به سایر مناطق و ارتفاعات میانی را  دهندمی

پوشش گیاهی از   علت کاهش چشمگیربه نیز در ارتفاعات باال

با توجه به منحنی پاسخ گونه  .شودمیمطلوبیت زیستگاه مرال کاسته 

در تمامی جهات  باًیتقربیان نمود که گونه  توانیمبه جهت جغرافیایی 

در حضور گونه  محدودکنندهعامل  عنوانبهو عامل جهت  حضورداشته

منابع با بررسی منحنی پاسخ مربوط به فاصله از  گردد.محسوب نمی

از  بافاصلهمشخص گردیده است که  هاچشمهو  هارودخانهآبی شامل 

کند که نشان از منابع آبی منحنی مطلوبیت زیستگاه کاهش پیدا می

 یهاگلهکه در طول انجام پژوهش ابستگی گونه به آب دارد کما اینو

در  نر مرال ی منفردهاگونه و هارودخانهبزرگ مرال ماده در نزدیکی 

با  زمانهمشهریور و مهر که  یهاماهدر  خصوصبه هاچشمهنزدیکی 

 است. شدهدهید باشدیمفصل گاوبانگی 

منحنی پاسخ گونه به فاصله از جاده نشان از کاهش مطلوبیت        

که قسمت اعظم جاده این رغمیعل. باشدمیاز جاده  بافاصلهزیستگاه 

خودروهای سبک و  و تردد بتونی پوشیده شده است یهاوارهیدبا 

افزایش بافته است کماکان شاهد حضور گونه در  شدتبهسنگین نیز 

که علت اصلی این مورد ناشی از عبور جاده  میهستحاشیه جاده 

 مادردر مجاورت رودخانه اصلی مرال  هایزیستگاهپارك از  گذرمیان

چنین هم. باشدمی گونهو حضور مثبت در جذب عامل  عنوانبه سو

 تیبااهم های مواد غذایی در حاشیه جاده نیززبالهوجود 

 

 
 : نقشه مطلوبیت زیستگاه مرال در پارک ملی گلستان15 شکل
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 حاشیه جاده باشد. جذب گونه بهعوامل دیگر  از  تواندیم ترکم

عاملی از امنیت  عنوانبه ستیزطیمحی هاپاسگاهوجود  یطورکلبه

گردد اما در مورد گونه مرال مطرح می وحشاتیحی هاگونهبرای 

که با توجه  باشدمیاندك  باًیتقر هاپاسگاه تأثیربیان کرد که  توانیم

در پارك  گونهاینبه مشاهدات علت اصلی این مورد تغییر شدید رفتار 

است  شدهمشاهدهدر برخی موارد  کهیطوربه باشدمیملی گلستان 

و بدون توجه به حضور انسان، ترافیک و  محابایبمرال  یهاگلهکه 

نزدیک  گذرمیانچنین حاشیه جاده به اراضی زراعی و هم سروصدا

 . اندبودهو مشغول تغذیه و یا تغذیه آب  انددهیگرد

با  کهینحوبهبوده  اثرگذارمیزان زبری و شیب نیز بر روی مرال        

مرال تمایل به  اصوالًیابد و مطلوبیت کاهش می رهایمتغافزایش این 

نتایج پژوهش صورت گرفته با  دارد.ن باالحضور در مناطقی با شیب 

زیستگاه مرال در  یسازمدلکه به  (1391) همکاراننتایج پرویان و 

ایج هر تمنطبق بوده و ن کامالًپرداختند  نماجهان شدهحفاظتمنطقه 

که فاصله از جاده، پوشش گیاهی و  باشدیمن آدو پژوهش حاکی از 

چنین . همباشدیمبر مطلوبیت گونه  رگذاریتأثز عوامل مهم اآبی  عمناب

کم، تراکم پوشش  یهابیدرشکه زیستگاه گونه  دهدیمنتایج نشان 

ها دارای مطلوبیت متری از روستا 3000گیاهی باال  و فاصله بیش از 

از عوامل موثر در مطابقت دو پژوهش تشابه  .باشدیمتری بیش

جهان نما  گسترده منطقه پارك ملی گلستان و منطقه حفاظت شده

های اصلی زیستگاهی که هر دو منطقه از نظر متغیرطوریباشد بهمی

 خوار های طعمهجمله شیب، تراکم پوشش گیاهی و حضور گونهاز

 باشند.دارای تشابهات بسیاری می

 در که (2006) و همکاران Beierبا نتایج  آمدهدستبه نتایج       

 تناسب الیه تهیه به آریزونا رد مفقوده ارتباطات عنوان تحت پژوهشی

 و ارتباطی یهاشبکه طراحی شالوده عنوانبه محور-گونه زیستگاهی

 تحقیق در .مطابقت دارد اندپرداخته زیستگاهی مختلف یهالکه ارزیابی

 مراکز از فاصله و زمینی پوشش عامل محیطی، عوامل میان در فوق 

و  Wu .اندداده اختصاص خودبه را وزن ترینبیش ساختانسان

مطلوبیت زیستگاهی مرال و شوکا با  یسازمدلبه  (2016) همکاران

روش مکسنت جهت تخمین تداخل زیستگاهی این دو گونه در شمال 

گزار بر  تأثیرعوامل  ترینمهمچین پرداختند که نتایج نشان داد که 

 و فاصله از مراکز مطلوبیت زیستگاه فاصله از اراضی کشاورزی، ارتفاع

 .باشدیمهمسان  کامالًجمعیتی بوده است که با نتایج این پژوهش 

منحنی پاسخ  گونه به منابع آبی در هر دو پژوهش حاکی  کهیطوربه

متری از این منابع  2000تا  1000از این است که فاصله مطلوب بین 

 روستاهاترین مطلوبیت گونه نسبت به متغیر فاصله از بیش. باشدمی

گونه مرال از  یطورکلبه باشد.میمتری  5000تا  4000در فاصله 

. با توجه به نمایدمی یخوددار روستاهانزدیکی به 

چنین ی گله و همهاسگحضور دامداران در حاشیه روستاها، وجود 

خصوص گراز صادر حیوانات در اراضی کشاورزی که در کردن دور مجوز

نزدیکی به اراضی حاشیه روستاها  توان گفت که مرال درمی گرددمی

است که مرال به  شدهمشاهده حالنیبااکند عمل می محتاطانهبسیار 

تری از روستاها قرار دارند تمایل اراضی کشاورزی که در فاصله بیش

در فصول برداشت و داشت محصوالت  کهیطوربهدهد زیادی نشان می

است که  شده دهمشاههای مرال در اراضی کشاورزی کشاورزی گونه

واقع در غرب پارك  دآبادیجمشاغلب مشاهدات در اراضی کشاورزی 

 گاوبا نتایج حاصل از  آمدهدستبهنقشه مطلوبیت زیستگاه  باشد.می

گیرد نیز سالیانه که توسط اداره پارك ملی گلستان صورت می یبانگ

 نقاط حضور ثبت ترینموجود بیش آماراساس بر کهیطوربهسو بوده هم

در غرب پارك  دوشان خانمربوط به منطقه  شدهدهیشنگونه و صدای 

 . باشدمینیز نمایانگر این مورد  آمدهدستبهنقشه مطلوبیت  که باشدمی

 شدهارائهنقشه مطلوبیت  آمدهدستبه  AUCمقدار که با توجه به این

 عالی بسیار ینیبشیپ دهندهنشان که بوده 95/0برابر   با  برای مرال

توسط مدل مکسنت دارای  شدهارائهاما نقشه مطلوبیت  باشدمی مدل

 ییهابخشاقدام به انتخاب  ،افزارنرم کهیطوربه باشدمینیز  ییهانقص

در قسمت و سولگرد از مناطق استپی و دشتی مانند دشت میرزابایلو 

حضور  اطقاین من یهایژگیوشرقی پارك نموده است که با توجه به 

پتانسیل  ،. از طرفی برخی از نقاطستین ریپذامکان وجهچیهبهمرال 

که مدل قادر به انتخاب این مناطق نبوده است.  داشتهحضور مرال را 

در دشت  گردوهادشت، منطقه منطقه ییالق  شامل عمده این مناطق

 باشند.  شاد و مناطق جنگلی کندس کوه می

علت عبور به ناچاربه پارك ملی گلستان در مرالجمعیت  توزیع       

 گونهاین کهیطوربه .است جاده تأثیر تحتاصلی  هایزیستگاه از جاده

 .کندیم انتخاب جاده به نسبت نقطه نیترکینزد در را خود زیستگاه

لذا لزوم کاهش اثرات منفی ناشی عبور جاده از داخل پارك ملی 

 نیترکوتاهدر  گلستان بسیار ضروری است. ازجمله مواردی که باید

توان به ایجاد و طراحی کریدور های انجام گیرد می زمان ممکن

در بخش شمالی و جنوبی پارك  وحشاتیح ییجاجابهمناسب جهت 

کیلومتر در ساعت به  80چنین کاهش سرعت تردد خودروها از و هم

و انتقال جاده مذکور به خارج از  پارك  ییجاجابه و کیلومتر 40و  60

سازمان حفاظت  ترعیسرگردد هرچه می پیشنهاد همچنین .اشاره نمود

 ژهیوبه ریگضربهبینابینی و  یهازونبه تقویت و احیاء  ستیزطیمح

غربی لوه در غرب و مناطق زاو الف و ب در شمال شدهحفاظتمنطقه 

حساس این  یهابخشپارك پرداخته و اراضی کشاورزی واقع در 

  نماید. اقنموده و به پارك الح مناطق را خریداری
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