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استفاده از روش حداکثر  باPanthera pardus saxicolor) ) زیستگاه پلنگ یتمطلوب

 گاه زیست کره گلستانآنتروپی در پارک ملی و ذخیره
 

 

 
 

 گرگانزیست، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگانزیست، دانشكده شیالت و محیطگروه محیط: *میثم مددی ، ،

 ایران

 زیست، دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی زیست، دانشكده شیالت و محیطگروه محیط: مرادیحسین وارسته

 ، ایران، گرگانگرگان

 1397 خردادتاریخ پذیرش:            1396 اسفندتاریخ دریافت: 

 چکیده

ی هاگونه خصوصوحش بهحیاتی هابر روی گونهی توجهشناسی قابلجدایی زیستگاه اثرات بومتخریب و  در عصر حاضر 

( IUCNطبیعی ) منابع و طبیعت از حفاظت المللیینب اتحادیه توسط گذاشته است. در این میان گونه پلنگ جابهشاخص و در معرض تهدید 

گذر یانجاده م توسط ایران، ملیپارك  اولین عنوانبهملی گلستان  پارك .است رفتهقرارگ( EN) انقراض خطر معرض حفاظتی، در رده در

 خوارانگوشتیرات شدیدی بر روی مطلوبیت زیستگاه تأثیمه شمالی و جنوبی تقسیم گردیده است که موجب دونبه  ، عملا بجنورد-گرگان

 هاییستگاهز از حفاظت و یریتدر مد مفید ابزار یک عنوانبه پلنگ زیستگاه مطلوبیت بر مؤثر عوامل شناخت یژه پلنگ شده است. لذاوبه

 سازیمدل در این پژوهش جهت .رساند یاری گونهینا مؤثر مدیریت در را حفاظت مدیران تواندیم مانده در پارك ملی گلستان،یباق

 است. شده استفاده گونه حضور نقطه 77 زیستگاهی و متغیر 15با استفاده از بیشینه و آنتروپی روش رویکرد از پلنگ، زیستگاه مطلوبیت

 AUCشد. شاخص  بینیپارك ملی گلستان پیش در ایرانی پلنگ زیستگاه مطلوبیت از مدل مکسنت پتانسیل استفاده یت پس از درنها

نایف نشان جک آزمون براساسیج باشد. نتامی مدل عالی بینیپیش قدرت آمده بیانگر دستبوده است که عدد به 9/0برابر با  آمدهدستبه

شامل کل و بز، تشی، قوچ و میش و مرال بوده و  هاطعمهاز پراکنش  متأثردهد که پراکنش پلنگ در پارك ملی گلستان در درجه اول می

 متر، فاصله از منابع آبی و جاده وابسته است.  1000تا  500ارتفاع  شامل یگردیرهای محیطی متغسپس به 
 

  پلنگ، مطلوبیت زیستگاه، مکسنت، پارک ملی گلستان کلمات کلیدی:

 Maysam.mm65@gmail.com: الكترونیكی نویسنده مسئول* پست 
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 مقدمه
آسیايي  بزرگراه طريق از گلستان ملي پارک شدن دونیمه       

 روبرو مشکل با را وحشحیات جاييجابه و حرکت مشهد، - گرگان

 اين. شده است هاآن ومیرمرگ باعث مواقع اکثر در و است کرده

 جمعیت در اندازه توجه قابل کاهش باعث تدريجبه تواندمي مسئله

 منظوربنابراين،به .شود پذيرآسیب هایگونه خصوصبه وحشحیات

 طبیعي حرکت الگوهای حفظ اجتماعي، ساختارهای اختالل کاهش

 اين از حفاظت چنینو هم وحشحیات ومیرمرگ کاهش و

 عنوانبه وحشهای بالقوه حیاتزيستگاه تعیین ارزشمند زيستگاه

عرفانیان و ) است قرار گرفته مورد مطالعه مديريتي يک راهکار

 يا پراکنش سازیمدل هایروش کارگیریبه (.1394همکاران، 

وحش حیات مديريت حفاظت، شناسيبوم در اخیراً هاتوزيع گونه

 برای مديريت هزينهکم و سودمند هایروش عنوانسرزمین به و

 همین(. به1396)احمدی و همکاران،  اندشدهمعرفي هاگونه

 Panthera) پلنگ تهديد، معرض های درگونه میان از منظور

pardus saxicolor) از حفاظت که شاخص زيرگونه يک عنوانبه 

 حفاظت جهاني اتحاديه سرخ فهرست در جهت قرارگیری به آن

 انتخاب (IUCN، 2010) دارد اهمیت طبیعي و منابع طبیعت از

 به تعیین اقدام آن زيستگاهي شرايط و نیازها براساس و شد

های موجود ترين نگرانيبزرگيکي از  .گرديد مطلوبیت زيستگاه

وسیله جهت حفاظت از پلنگ ايراني تخريب و تغییرات زيستگاه به

(. متأسفانه 2007و همکاران،  Acevedo) باشدعوامل انساني مي

علت تخريب زيستگاه های اخیر جمعیت پلنگ در ايران بهدر سال

و شکار با کاهش مواجه شده است و اين کاهش در جمعیت پلنگ 

دلیل تصادف با خودروهای عبوری پارک ملي گلستان عمدتاً بهدر 

که در طي نحویگذر پارک ملي گلستان بوده است. بهجاده میان

قالده پلنگ براثر برخورد با خودروهای سبک و  5سال اخیر  4

مشاهده  براساس صرفاً آمار اين است بديهي است. گرديده تلف سنگین

 (.2و  1های شکل) بوده است های موجود در اطراف جادهالشه
 

 
 ، پیچ سلیمان کشتهشدهتلف: پلنگ 1شکل 

 در افزايش برازش و تعادل برقراری در زيادی پلنگ اهمیت       

 کربز،(کوچک دارد  و بزرگ پستانداران ساير مختلف هایجمعیت

 ارزشمند از گونهاين زيستگاهي نیازهای شناسايي لذا .(1391

 اين هدف از .است شدهحفاظت مناطق مديران ضروری نیازهای

پلنگ در پارک ملي گلستان  های مطلوبتعیین زيستگاه مطالعه

 در پلنگ. پلنگ است ترين متغیرهای تأثیرگذار بر حضورو مهم

 ايران خواراننادرترين گوشت و ترينبزرگ از يکي حال حاضر

 ارزشمند و مهم ای بسیارگونه اکولوژيکي ازنظر و شده محسوب

 رودمي شماربه های نادرگونه جزو اکنون حالي در گونهاين است. 

 و کوهستاني هایاکثر زيستگاه در دور چنداننه ایدرگذشته که

(. 1396است )شعاعي و همکاران،  حضور داشته ايران جنگلي

 متعددی هایروش از توانمي گونه زيستگاه مطلوبیت تعیین جهت

 هایداده کیفیت نوع هااين روش بین اصلي تفاوت نمود. استفاده

 مفهوم بر گونه توزيع بینيپیش هایاغلب مدل است. مورد نیاز

 پراکنش هایمدل است. استوارشده هاچینسوني شناختيبوم آشیان

و  و جانوری گیاهي هایگونه پراکنش بررسي منظوربه زيادی

 .شده است ارائه هاآن پراکنش روی بر محیطي عوامل شناسايي

 در و کنندمي استفاده های حضورداده از تنها هامدل اين از بعضي

. شودمي استفاده حضورو عدم حضور هایداده از ديگر بعضي

 پراکنش تعیین برای حضور هایاز داده که هاييمدل ترينمهم

آشیان  عاملي تحلیل شامل مدلنمايند استفاده مي ایگونه

 و حداکثر  )GARP) ژنتیک الگوريتم روش ،(ENFA) شناختيبوم

 کردن کمي هااين مدل کار باشد. اساسمي (Maxent) آنتروپي

 در .باشدمي آن پیرامون زيستمحیط و گونه توزيع میان روابط

 (2004و همکاران ) Philipsتوسط  آنتروپي حداکثر بین روش اين

 از است که يکي ايجادشده نظميبي حداکثر نظريه روی از

 تحلیل روش همانند روش اين .باشدمي هاروش اين جديدترين

 نیازمند فقط که است هاييروش از شناختيآشیان بوم عاملي

(. اساس 1395ئیالنلو و همکاران، )شیخي است حضور هایداده

 مربوط (آشفتگي حداکثر( آنتروپي حداکثر به Maxent روش

 گونه توزيع برای آنتروپي حداکثر قاعده کاربرد .باشدمي

 
 ، دره زاولیشدهتلف: پلنگ 2شکل 
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توصیف  شناختيبوم فرآيندهای در ترمودينامیک قوانین کمکبه

 های بسته،دستگاه در ترمودينامیک، دوم قانون براساس که شودمي

 بنابراين ،رودمي پیش آشفتگي حداکثر جهت در موجود فرآيند

 هایبه محدوديت نسبت ديگر، محدودکننده عوامل تأثیر غیاب در

 آشفتگي حداکثر به تمايل گونه جغرافیايي توزيع مدل، در شدهاعمال

 منظورهای به مدل از اين (.2006 همکاران، و (Philips دارد

 حضور بین رابطه درک چونمختلف هم مطالعات در متفاوتي

 هایمکان بینيپیش ها،گونه پراکنش نقشه تهیه مختلف، هایگونه

 (.2006و همکاران،  (Elith است شده استفاده حضور گونه جديد

 جانوری هایسازی زيستگاهمدل مکسنت برای مدل از نیز ايران در

 شدهاستفاده گیاهي هایرويشگاه سازیمدل چنین برایهم و

ای در ايران و (. مطالعات گسترده1396)ترنیان و همکاران،  است

روی پلنگ صورت گرفته است که به بخشي  جهت مطالعه بر جهان

 شعاعي و همکاران شود.از مطالعات و نتايج حاصله اشاره مي

 ايراني در پلنگ زيستگاه مطلوبیت ( طي پژوهشي ارزيابي1396)

پايیز با روش مکسنت را  و تابستان فصول طي تندوره ملي پارک

 يا ضورح بر مؤثر عامل ترينانجام دادند که نتايج نشان داد مهم

 عالوهبه است. جاده از فاصله منطقه اين پلنگ در حضور عدم

 از متری 2300تا  1900ارتفاع  در پلنگ زيستگاه ترينمطلوب

 2500 تا 1100 فاصله چنینهم و شمالي در جهت و دريا سطح

( 1394عرفانیان و همکاران ) .است شدهواقع هاچشمه از متری

 پارک پلنگ در برای گذرگاه احداث يابيای به مکانطي مطالعه

 مسیر پنج گرفته صورت محاسبات که با گلستان پرداختند ملي

شناسايي  گلستان ملي پارک جنوبي و شمالي دوتکه اتصال جهت

 شدهثبت هایمکان با شدهشناسايي مسیرهای مقايسه گرديدند.

 نشان را قبولي قابل نتايج جاده طول در پلنگ ایجاده تصادفات

سازی مطلوبیت زيستگاه به مدل (1389امیدی و همکاران ) .داد

 کاله ملي پارک شناختي دربوم آشیان عاملي تحلیل پلنگ با روش

 بر مؤثر عامل ترينقاضي پرداختند که نتايج نشان داد که مهم

 هايشطعمه تأثیر تحت منطقه در اين پلنگ حضور عدم يا حضور

 در پلنگ زيستگاه ترينمطلوب عالوهبه دارد. قرار پازن( ويژه)به

 دريا، در سطح از متر 2400 تا 1800 ارتفاعات در منطقه اين

 کوهستاني العبورصعب و ایصخره مناطق درصد، 70 تا 20 هایشیب

 تأثیر ( به بررسي1394) عبداللهي و ماهیني .است شده واقع

پرداختند گلستان  ملي پارک در پلنگ زيستگاه سازیمدل بر مقیاس

 در پارک مقیاس شده نشان داد که بهترينهای ارائهکه نتايج مدل

 باشد.مي متر 90و  60 سلول اندازه با تصاويری گلستان، ملي

Erfanian سازی مطلوبیت ( در پژوهشي به مدل2013) و همکاران

شناختي بوم آشیان عاملي تحلیل زيستگاه پلنگ با روش

 ترينپرداختند که نتايج نشان داد که مهمگلستان  ملي پارک در

حضور گونه پلنگ متغیرهای ارتفاع، فاصله از  بر مؤثر عامل

ترين تأثیر مربوط رودخانه، فاصله از چشمه و جاده بوده است و کم

چنین حضور به متغیرهای پوشش گیاهي و جهت بوده است. هم

 ست.پازن عامل مثبت قوی در پراکنش پلنگ در منطقه داشته ا

Maharjan  سازی زيستگاه پلنگ در به مدل (2017)و همکاران

ترتیب فاصله از مراکز کشور نپال پرداختند و نتايج نشان داد که به

ترين اهمیت را در انساني، فاصله از جنگل و فاصله از جاده بیش

( در 2014) Lumetsberger اند.گونه داشتهمطلوبیت زيستگاه اين

در پارک  پلنگ غذايي رژيم خود به بررسي ارشدکارشناسينامه پايان

ها نشان داد که ملي گلستان پرداختند که نتايج بررسي سرگین

های گراز، کل و بز، قوچ و میش، شوکا و تشي ترتیب گونهبه

 ترين حضور در رژيم غذايي اين گونه را داراند. بیش

 

 هاشمواد و رو
 است کوهستاني ایمنطقه گلستان ملي پارک: منطقه معرفی       

 .استشده  واقع شمال کشور هایجنگل شرقالیه منتهي در که

و  37˚/00/31˝حدفاصل  در جغرافیايي موقعیتازنظر  پارک اين

 طول 66˚/00/17˝و  55˚/20/43˝شمالي و  عرض 53˚/30/04˝

است قرارگرفته  بجنورد و قابوس گنبد هایشهرستان شرقي بین

قابوس  گنبد شرق کیلومتری 55 در گلستان ملي پارک (.3)شکل 

 تهران آسیايي بزرگراه در مسیر و بجنورد غرب کیلومتری 115 و

 راآن  کیلومتر 35 طول به بزرگراه اينکه  استشده  واقع مشهد

حوزه  در پارک اين .کندمي تقسیم جنوبي و قسمت شمالي دو به

 اما ،دارد قرار گلستان و سمنان شمالي، خراسان استان سه قضايي

 حفاظت کل اداره نظر تحت حفاظتي مسئولیت و تشکیالت ازنظر

مجنونیان و همکاران، ) دارد قرار استان گلستانزيست محیط

 متر 2411 تا 450 ارتفاع دامنه با کوهستاني ایمنطقه و (1378

 درويش) است هکتار 91895 با برابر مساحتي با و دريا سطح از

 (.1385همکاران، صفت و 

 حداقل تعداد مکسنت، الگوريتم در :گونه حضور نقاط تعیین       

 متعددی عوامل به بستگي مشاهده گونه، و حضور آوریجمع نقاط

میزان  و ارتفاع شیب، ازنظر موردمطالعه محدوده نظیر يکنواختي

 دقت مطالعات میزان و گونه اکولوژيکي آشیان يا بودن تخصصي

 کارايي باشد اندک نقاط حضور تعداد کهزماني مدل اين .دارد

 چنینهم .داشت خواهد ديگر هایمدل انواع به نسبت تریبیش

 متغیرهای از يککدام کرد تعیین توانميمکسنت  از استفاده با

 باشندمي گونه توزيع نحوه کنندهتشريح عوامل ترينمهممحیطي 
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 و (Philips باشدمي روش اين قوت نقاط ترينمهم از اين که

 طي حضور هایداده آوریجمع پژوهش اين در (.2006 همکاران،

 هاینمايهمستقیم و استفاده از  مشاهده از روش استفاده با سال دو

چنین آثار ناشي از تعیین قلمرو شامل سرگین، رد پا و هم گونهاين

هفتگي انجام گرديد که  صورتبههای قابل تردد با پیمايش مسیر

کیلومتر  500 تقريبي مسیر طي با حضور نقطه 77تعداد  درنهايت

 (.4)شکل  گرديد ثبت GPS دستگاه از استفاده با

 بیني،پیش جهت پژوهش حاضر در: هاسازی الیهآماده       

مکسنت،  افزارنرم از زيستگاه مطلوبیت نقشه تهیه و ترسیم تحلیل،

 افزاربه نرم ورود برای حضور نقاط اطالعات سازیآماده برای

 های متغیرهایاليه تهیه و جهت 2007اکسل  افزارنرم از مکسنت

 )فرمت قابل Ascii ها به فرمتمحیطي و تغییر فرمت نقشهزيست

استفاده گرديده   10.5Arc GIS افزارنرم برای مکسنت( از قبول

متغیر  15 از پلنگ زيستگاه مطلوبیت مدل جهت ساخت است.

 فاصله آسفالته، از جاده فاصله ارتفاع، شیب، محیطي شاملزيست

ها، زبری، فاصله از رودخانه از فاصله روستا، از فاصله ها،چشمه از

شد.  استفاده جهت گیاهي وزيست، پوشش های محیطپاسگاه

چنین در اين مطالعه از نقشه پراکنش کل و بز، قوچ و میش، هم

عنوان طعمه های پلنگ جهت تعیین میزان تداخل آهو و تشي به

 های اين دو گونه مورد ارزيابي و بررسي قرارگرفته است.زيستگاه

 متغیرهای کلي دو دسته به توانمي را محیطيزيست متغیرهای

 متغیرهای و شوند(گونه مي جذب باعث که متغیرهايي( اهيزيستگ

پیرا، کرد )زمان بندیتقسیم )انساني توسعه از حاصل(آشفتگي

 مدل از محیطيزيست متغیرهای هایاليه تولید برای (.1395

 استفاده پايه نقشه عنوانمتر به 30رقومي ارتفاع با اندازه پیکسل 

ارتفاع  رقومي مدل از نیز جهت و شیب، زبری های درصدشد و اليه

براساس مدل رقومي ارتفاع  هانقشه ساير فرمت چنینهم .شدند تهیه

 سطح از مدل ارزيابي اند. سپس برایشده سازیيکسان پايه( )نقشه

گرديد.  استفاده آمدهدستبهROC منحني  از که AUC نمودار زير

 برابر با AUCمیزان  .است مدل اعتبار نمايانگر نمودار سطح زير

 آمدهدستبه مقدار اگر باشد.مي بیني تصادفينمايانگر پیش 5/0

 مدل 7/0 تا 5/0پائین،  کارايي بیانگر باشد 5/0 تا 0 بین نمودار از

 در افزارنرم کارايي ترينعالي دهندهنشان 7/0از  تربیش و خوب

(. در انتها نقشه 1395است )رادنژاد و همکاران،  مدل بینيپیش

 مطلوبیت زيستگاه پلنگ در پارک ملي گلستان تهیه گرديد. در

هستند که هرچه  يک تا صفر بین نقاط ارزش دست آمده،به نقشه

 مورد برای گونه تریبیش مطلوبیت باشند، ترنزديک يک نقاط به

 (. 1396دارند )شعاعي و همکاران،  نظر

 

   نتایج

 پلنگ زيستگاه مطلوبیت سازیمدل در پژوهش حاضر جهت       

 زيستگاهي متغیر 15 بیشینه، آنتروپي رويکرد از با استفاده ايراني

از مدل  استفاده با و شده مقايسه گونه حضور نقطه 77با   انتخاب،

پارک ملي  در ايراني پلنگ زيستگاه مطلوبیت پتانسیل مکسنت

 9/0برابر با  AUCدر اين پژوهش شاخص  شد. بینيگلستان پیش

 مدل عالي بینيپیش قدرت آمده بیانگردستبوده است که عدد به

 نايفجک آزمون نتايج (.5باشد )شکل مي پلنگ زيستگاه برای

 دهندهنشان توزيع مدل در متغیرهااز  يک هر نقش بررسي برای

متغیر فاصله از نقاط حضور گونه تشي با اختالف  که است آن

فاصله از چشمه، فاصله از جاده،  متغیرهایچشمگیر و سپس 

با  زيستمحیط هایگاهفاصله از رودخانه، ارتفاع و فاصله از پاس

تراکم پوشش گیاهي،  و نقش يا تأثیر ترينبیش يکساني تقريباً درصد

ايفا  گونهاين توزيع شکل و مدل در را ترين نقشزبری و شیب کم

مکسنت ارائه  افزارنرم هایخروجييکي از  .(6شکل )کنند مي

که اين  باشدمي محیطيزيست متغیرهایپاسخ گونه به  هایمنحني

 زيست متغیرهایدر تفسیر ارتباط بین حضور گونه و  هامنحني

 اهمیت زيادی دارد. محیطي

 

 
 : موقعیت جغرافیایی پارک ملی گلستان3شکل 

 

 
 : نقاط حضور پلنگ در پارک ملی گلستان )نقشه پایه: ارتفاع(4شکل 
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 : منحنی پاسخ گونه به متغیر زبری7شکل 

 

 
 : منحنی پاسخ گونه به متغیر پوشش گیاهی8شکل 

 
 : منحنی پاسخ گونه به متغیر شیب9شکل 

 

 
 فاصله از کل و بز: منحنی پاسخ گونه به متغیر 10شکل 

 

 
 جهت: منحنی پاسخ گونه به متغیر 11کل ش

 

 
 ارتفاع: منحنی پاسخ گونه به متغیر 12شکل 

 

 
 پلنگ ویژگی برای حساسیت و نمودار ROC : منحنی 5شکل 

 

 

 محیطی متغیرهای از هریک اهمیت تعیین برای جکنایف آزمون : نتایج6شکل 
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 رودخانهفاصله از : منحنی پاسخ گونه به متغیر 13شکل 

 

 
 فاصله از گونه تشی: منحنی پاسخ گونه به متغیر 14شکل 

 

 
 فاصله از جاده: منحنی پاسخ گونه به متغیر 15شکل 

 

 
 فاصله از چشمه: منحنی پاسخ گونه به متغیر 16شکل 

 

 
 فاصله از روستا: منحنی پاسخ گونه به متغیر 17شکل 

 

 
 فاصله از پاسگاه: منحنی پاسخ گونه به متغیر 18شکل 

 

 
 فاصله از مرال: منحنی پاسخ گونه به متغیر 19شکل 

 

 
 فاصله ازآهو: منحنی پاسخ گونه به متغیر 20شکل 
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 فاصله از قوچ و میش: منحنی پاسخ گونه به متغیر 21شکل 

 

با  هاآن مقايسه و شدهگرفته نظر در متغیرهای به توجه با       

 زيستگاه مطلوبیت نقشه گونه، حضور نقاط با يکديگر و در ارتباط

شد  تولید بیشینه آنتروپي رويکرد با گلستان ملي در پارک پلنگ

مشخص  آمدهدستمطلوبیت به نقشه در که گونههمان (.17 شکل(

است، عمده مناطق مطلوب زيستگاه پلنگ در فاصله کمي از جاده 

چنین مناطق دشت، آلمه، سولگرد گذر پارک قرار دارد. هممیان

میرزابايلو نیز از مناطق عمده حضور پلنگ در پارک ملي گلستان  و

 باشد.مي
 

 
 گلستان ملی در پارک پلنگ زیستگاه مطلوبیت نقشه: 17شکل 

 

   بحث

در پژوهش صورت گرفته از نقاط حضور گونه جهت        

شده است. مزيت اصلي اين سازی مطلوبیت زيستگاه استفاده مدل

باشد. جويي در زمان و هزينه و افزايش دقت مينوع روش صرفه

اخیر  سالیان در مکسنت زيستگاه، روش سازیهای مدلاز بین روش

زيست کسب کرده و ای در میان پژوهشگران محیطجايگاه ويژه

 نايفجک آزمون ای مورد استفاده قرار گرفته است.طور گستردهبه

 متغیرهای ترينکه مهم داد افزار مکسنت نشانارائه شده در نرم

های اصلي پلنگ شامل نقاط مدل فاصله از طعمه بیني کنندهپیش

باشد. براساس قوچ و میش و مرال ميحضور کل و بز، تشي، 

افزار مکسنت، زيستگاه دست آمده از نرمهای پاسخ گونه بهمنحني

متری از سطح دريا بوده و  1000تا  500مطلوب گونه در ارتفاع 

 شود. مطلوبیتبا افزايش ارتفاع از مطلوبیت زيستگاه کاسته مي

و چشمه در  پلنگ در ارتباط با منابع آبي شامل رودخانه زيستگاه

باشد و با افزايش فاصله مطلوبیت ترين فاصله از اين مناطق ميکم

ها ها و رودخانهچشمه اصوالً کهاين به توجه با يابد.مي کاهش زيستگاه

های خصوص گونهوحش و بههای حیاتمهمي در جذب گونه عامل

های مختلف گردد، اين مناطق محل تجمع گونهمي محسوب طعمه

ای شکارگر ارجحیت زيستگاه خود را عنوان گونهلنگ بهبوده و پ

آمده از اين دستنتايج به به سمت اين مناطق سوق داده است.

 مطلوبیت ارزيابي به که (1396) با نتايج شعاعي و همکاران پژوهش

 و تابستان فصول طي تندوره ملي پارک ايراني در پلنگ زيستگاه

 عامل تريندريافتند که مهمپايیز با روش مکسنت پرداخته و 

 از حفظ فاصله منطقه اين پلنگ در حضور عدم يا حضور بر مؤثر

ارتفاع  فصول اين در پلنگ زيستگاه ترينمطلوب بوده و جاده

 چنینهم و شمالي دريا، جهت سطح از متری 2300تا  1900

است کامالً در  شدهواقع هاچشمه از متری 2500 تا 11000 فاصله

که در پژوهش حاضر مطلوبیت زيستگاه پلنگ نحویبه تضاد بوده

يابد، با در پارک ملي گلستان با افزايش فاصله از جاده کاهش مي

 ها از عوامل منفي تأثیرگذار بر روی حیاتکه جادهتوجه به اين

دهد که نزديکي به جاده بر باشد، اما نتايج نشان ميوحش مي

افزايد که عامل گلستان ميمطلوبیت زيستگاه پلنگ در پارک ملي 

گذر اصلي اين مورد، تردد بیش از ظرفیت خودرو ها در جاده میان

که در تمام روزهای سال، آمار نحویباشد بهپارک ملي گلستان مي

وحش براثر برخورد با خودروهای عبوری، های حیاتتلفات گونه

امل مهمي تواند عمي جامانده در حاشیه جادههای بهالشه و بوده باال

علت تغییر عادات در جذب پلنگ به سمت جاده گردد، از طرفي به

های حاشیه جاده، گراز و تمايل به تغذيه از پسماندها و زباله غذايي

جاده افزايش  حاشیه در پلنگ اصلي طعمه عنوانگونه بهجمعیت اين

چشمگیری داشته است که در افزايش جذب جمعیت پلنگ به 

سزايي دارد. براساس نمودار نهايت جاده تأثیر بهسمت خود و در 

مربوط به فاصله از تراکم تشي در پارک ملي گلستان مشاهده 

های طعمه ای بین پلنگ و گونهگردد که ارتباط مثبت و قویمي

ها، تراکم که با کاهش تراکم و فاصله از طعمهنحویوجود داشته به

صد شیب مطلوبیت پلنگ نیز کاهش داشته است. با افزايش در

يابد که اين مورد زيستگاه پلنگ در پارک ملي گلستان کاهش مي

باشد های ديگران ميهای پژوهشدر اغلب موارد مغاير با يافته

 غیرچنین پلنگ در پارک ملي گلستان تقريباً در تمام جهات بههم
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و اين متغیر اهمیت نسبي  داشته زيادی فعالیت های شمالياز جهت

نتايج اين پژوهش با نتايج عرفانیان  بیت زيستگاه داراست.در مطلو

پلنگ  برای گذرگاه احداث يابي( که به مکان1394و همکاران )

مسیرهايي  گلستان پرداختند منطبق بوده و  تمامي ملي پارک در

 گلستان ملي پارک جنوبي و شمالي دوتکه اتصال جهت که

 آمده حضور دارند.دستبهدر نقشه مطلوبیت  شناسايي گرديدند

( که 1389آمده با نتايج پژوهش امیدی و همکاران )دستنتايج به

 عاملي تحلیل سازی مطلوبیت زيستگاه پلنگ با روشبه مدل

قاضي پرداختند و دريافتند  کاله ملي پارک شناختي درآشیان بوم

تا  20های درشیب منطقه اين در پلنگ زيستگاه ترينکه مطلوب

 شدهواقع کوهستاني العبورصعب و ایصخره د، مناطقدرص 70

که در پارک ملي گلستان با افزايش نحویباشد بهاست مغاير مي

ای درصد يابد و زيستگاه صخرهمطلوبیت زيستگاه کاهش مي شیب

شود اما با نتايج حاصله کمي از زيستگاه مطلوب گونه را شامل مي

خواني عنوان طعمه پلنگ همبهتاثیر نزديکي به گونه پازن  مبني بر

طورکلي علت مغايرت فوق در ارتباط با چگونگي پراکنش دارد. به

که طوریباشد. بهخصوص گراز و کل و بز ميهای طعمه بهگونه

باشد گراز در اغلب مناطق پارک حضور داشته و در دسترس مي

های خاص توپوگرافي پارک ملي گلستان علت ويژگيو از طرفي به

باشد که در مقايسه هايي ميحضور گونه کل و بز در زيستگاه عمده

تری های کل و بز در ايران دارای ارتفاع و شیب کمبا ديگر زيستگاه

در زيستگاه جنگلي و تراسي شکل منطقه تنگه  باشد و عمدتاًمي

باشد که حضور اين گونه در اين مناطق باعث تاثیر در گل مي

های مربوط پلنگ گرديده است. يافته چگونگي انتخاب زيستگاه

 Erfanianمؤثر بر پلنگ با نتايج  محیطيزيست متغیرهای اهمیت به

حضور  بر مؤثر عوامل ترين( که دريافتند مهم2013و همکاران )

گونه پلنگ ابتدا متغیرهای ارتفاع، فاصله از رودخانه، فاصله از 

ر بوده به باشد مغايچشمه و جاده و سپس تحت تاثیر طعمه مي

های اصلي موثر بر مطلوبیت نحوی که در پژوهش حاضر متغیر

های پلنگ شامل زيستگاه پلنگ در درجه اول مربوط به طعمه

های محیطي کل و بز، تشي، قوچ و میش بوده و سپس به متغیر

چون چگونگي پراکنش اين اختالف عواملي هم علت که است وابسته

ای پلنگ برداری، تغییر رفتار تغذيهحضور گونه در زمان نمونه نقاط

کار گرفته های بهدر سالیان اخیر و  نحوه تجزيه و تحلیل مدل

 Maharjan نتايج  آمده بادستباشد. از طرفي نیز نتايج بهشده مي

سازی زيستگاه پلنگ در کشور نپال که به مدل (2017) و همکاران

وهش فاصله از که در هر دو پژنحویپرداختند مطابقت داشته به

خود اختصاص داده است. اما وزن اين جاده وزن نسبتاً زيادی را به

که در پژوهش طوریباشد بهمتغیر در جهت عکس يکديگر مي

Maharjan با افزايش فاصله از جاده مطلوبیت ( 2017) و همکاران

 نتايج با آمده دستبه نتايج يابد.مي افزايش پلنگ زيستگاه

Lumetsberger (2014 که به بررسي رژيم غذايي پلنگ در )

های گراز، ترتیب گونهپارک ملي گلستان پرداخت و دريافت که به

ترين حضور در رژيم کل و بز، قوچ و میش، شوکا و تشي بیش

يکسان بوده و به نوعي پژوهش  غذايي اين گونه را داراند کامالً

باشد. نکته حاضر تکمیل کننده و تايید کننده پژوهش مذکور مي

گونه هیچLumetsberger (2014 )که در پژوهش حائز اهمیت اين

آثاری از وجود گونه آهو در رژيم غذايي پلنگ مشاهده نشده و در 

باشد که پژوهش حاضر نیز پراکنش گونه آهو جزء متغیرهايي مي

در طول انجام  ترين تاثیر را بر روی پراکنش پلنگ داشته است.کم

های گاو و ن مرتبه گزارش حمله پلنگ به گلهاين پژوهش چندي

 هایقسمت به مربوط هاگزارش اين عمده که است شدهگزارش گوسفند

غربي و شمالي پارک بوده است. علت اصلي اين حمالت تجاوز 

های حاشیه به پارک و کاهش جمعیت طعمه در دامداران روستا

حفاظت سازمان لذا باشد.مي غیرمجاز شکار علتبه پلنگ هایزيستگاه

تر های حفاظتي دقیقبايست ضمن اجرای برنامهزيست ميمحیط

ويژه سازی در جهت کاهش تعارضات بهمناطق، فرهنگ گونهاين در

ها قرار دهد. از طرفي درخصوص پلنگ و خرس را در صدر فعالیت

های مربوطه شاهد افزايش علت عدم انجام تعهدات توسط ارگانبه

 ملي پارک گذرمیان جاده در جانوری هایگونه تتلفا روزافزون

شده اعم از کاهش سرعت ارائه راهکارهای تمامي که هستیم گلستان

مجاز، احداث کريدور و نصب گاردريل درمان موقتي بوده و راهکار 

 باشد. تر اين جاده به خارج از پارک مياصلي انتقال هرچه سريع
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