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 چکيده
زيستی، خطر  تنوّعهاي تهديد ترينبزرگيکی از  به عنوانها زيستگاه شدن و انزواي تکّهتکّه

 شوناختیجمعيّو  آميزي و حوواد  تاوادفیها را به خاطر عوامل درونی گونهانقراض محلّ

 يهواآشوتتگیدر پاسو  بوه نيوز هوا را جمعيّ جايی هجابتوانايی  ،اين امر دهد.میافزايش 

 ،يعویهواي طببين هسته مسيرهاي ارتباطی با ايجاد يا حتاظ  از کند.محدود می زيستگاهی

 يريکارگبوهمطالعوه، بوا در ايون  .را کواهش دادشدن زيستگاه  تکّهتکّهاثرات منتی توان می

 نتو  درذي هواي متتلو گوروه يویآراهم بر اساسو ها فرص  - معيارهاي زيستی و تهديد

آذربايجوان در استان  زيستی تنوّع ةمسيرهاي ارتباطی بالقوّ ،زيس تاميمات حتاظ  محيط

اس به تتريب حسّ هايگونه، ارتباطی اولويّ راي مسير با باالترين بندي شدند. بيّ اولو شرقی

گرديود.  مشوتّصزيس  حتاظ  محيط کلّ ر کارشناسان ادارةشدن زيستگاه از نظ تکّهتکّهو 

پلنو،،  ،يپور و کلووبر هواي واموار ججون هواي گونهسازي مطلوبي  زيستگاهی براي مدل

ي.آر.اس.، مکسن  آام. ،جی.ال.ام. با کمک چهار مدل آماري ميش و بز و قوچ گوش، کل وسياه

يوابی تموامی   پويشاگرچه صحّ .ها صورت گرف ونههاي حضور گدادهو استتاده از  و آر.اف.

 و مکسون  يهامودل شيو مدر مورد قوچ  یولبز خوب بود  چهار مدل در مورد پلن، و کل و

يابی خوبی نشوان دادنود. در موورد   پيشر.اف. صحّگوش نيز تنها مدل آآر.اف. و براي سياه

بوا  . 6/0 >يابی خوبی برخووردار نبوود جآي.يو.سوی.   پيشهيچ مدلی از صحّ ،هاي مارگونه

هوا هاي مطلوبي  زيستگاهی گونهنقشه ،نتايج اين چهار مدل در يک مدل اجماعی يواردساز

 یجانب ةبست يريکارگبهو آمده  س به دهاي مطلوبي  زيستگاهی نقشهگرديد. با کمک  تهيّه

هواي گونوهمناسوب از ديودگاه  کريودوری طرّاح، آرک.جی.آي.اس. محيط در کريدوری طرّاح

بين هاي ارتباطی ريدورک، لزوم ايجاد آمده به دس  يجةنت بر اساس صورت گرف . شدهانتتاب

 و منطقوة اسوتانیل اوّ اولويّ مراکان در  شدةحتاظ  کيامکی و منطقة حيات وحشپناهگاه 

 محولّبعودي قورار دارد.  اولويّو کيوامکی در  حيوات وحوش ديزمار و پناهگاه شدةحتاظ 

بوا  مراکوان شودةحتاظو  حيات وحش کيوامکی و منطقوةپناهگاه بين  کريدور شدةتعيين

 . دادرا نشان  نزديکیخوانی هم زيستی تنوّعجايی هجابهاي ميدانی مشاهده

، کريودورارتباط زيستگاهی، مطلوبي  زيسوتگاهی،  شدن زيستگاه، هتکّتکّه :کليدي واژگان
 .آذربايجان شرقی
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 مقدّمه
؛ 2391، 2)کااریوا رودبه شمار می زیستی تنوّعتهدیدهای  ترینبزرگیکی از  ،هازیستگاه شدن و انزوای تکّهتکّه

عوامال  باه طاا رهاا را هی گوناانقارا  مح ّاهاا طرار شادن زیساتگاه تکّاهتکّه. (2399، 1کویین و هاریسون

، 0؛ می از و ساموز2391، 9)وی کاوک  و ماورفی دادهافازای  شناطتی جمعیّت آمیزی و حوادث تصادفیدرون

 .کنادیماها محادود آشفتگیپاسخ به  دررا  هاجمعیّتیی جاجابهو توانایی  (2: 1111و همکاران،  1یرب؛ 2330

شاوند،  اشااال هااجاادّه توسّاط یاا قسای،،ت کاوککی بسیار هایتکّه  بیعی به اراضی مانده ازباقی نواحی اگر

 باه قاادر ،ندهسات یجمعیّتا بازرگ هاایانادازه نیازمناد کاه هاییگونه یا وسیع پراکن  محدودة با هایگونه

نمودناد  مشاخّ  ،(1332و همکاران ) 1گرلوب برای مثال، ؛(121: 1111، 1ک)پریما بود نخواهند طود نگهداری

ساال از ها، جادا  91رای بای  از ایکر که ب 11با مساحت  9دیگوسان ز ع فزارهای ساح ی ایالتا یهایتکّهکه 

 .کنندیمهای کوککی از جوندگان بومی را حمایت جمعیّتاند در حال حاضر شده

 تکّاهتکّاهاثارات هوایی، وها نسبت به تاییرات آببرای درک توانایی پاسخ گونه رحانبه طا ر تالش زیاد   

 بسیار قارار گرفتاه توجّهمورد  ،د محیطانتشار و اشاال مجدّ شناطتیبومهای فرایندبر  ویژهبهها زیستگاه شدن

هاای زیساتگاه . تالش برای بازسازی و احیای(1111و همکاران،  21؛ مکالطن1110و همکاران،  3توماساست )

گساترش  .(1111، 22و ساانجایان)کروکاز  اسات وابساته شناسای ارتبا ااتزیسات ع ا،رشد  به ،شدهتکّهتکّه

تواند مشکالت مربوط به موضوع ها شده و میها بین زیستگاهگونه ها ویی ژنجاجابهتبا ات زیستگاهی باعث ار

ها برای حفا  ارتبا اات بسیاری از تالش(. 1111)کروکز و سانجایان،  دهدها را کاه  شدن زیستگاه تکّهتکّه

یار و ب) دهنادیمارا باه ها، ارتبااط  هاازیستگاه که است یاظت از مسیرهایزیستگاهی وابسته به ایجاد یا حف

 .(1111، 21؛ بریرز1119همکاران، 

یاا  ایو اراضای زمیناه 21هااتکّاهایان  دهندة، اراضی ارتباط20های اراضیتکّهترکیبی از ، 29سرزمین یمایس 

 ةکنندمشاخّ  نیسارزم یمایساقرارگیری ایان ساه عنصار  ةنحوند. هست 21این دو تیپ اراضی کنندةمحاط

شناسای زیساتی از اواول باوم تناوّعمادیران  استفادة .استهای حیات وح  یی یا زندگی گونهجاجابهفضای 

ی  رّاحادر  توانادیما، سایمای سارزمینایان ساه عنصار  با طمرتبشناسی حفاظت و زیست سیمای سرزمین

های ریادورک هاایکاه باا واژه حیاات وحا های ریدورک .(9111، 21د)بون باشد مؤثّری با کارآیی باال هاریدورک

 ةلیّاکاه کاارکرد اوّی هساتند عناوار طرّا ،شوندیمنیز شناطته  سیمای سرزمینارتبا ی  هایح قهانتشار یا 

                                                                                                                                                                                   
1- Karieva 
2- Quinn & Harrison 
3- Wilcox & Murphy 
4- Mills & Smouse 
5- Beier 
6- Primack 
7- Bolger 
8- San Diego 
9- Thomas 
10- McLachlan 
11- Crooks & Sanjayan 
12- Briers 
13- Landscape 
14- Patch 
15- Corridor 
16- Matrix 
17- Bond  
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ایان  .(2331، 2)بیار و لاوی اساتزیساتگاهی مها،  دو منرقاةبرقراری ارتباط بین حداقل ی آنها حیات وحش

 های زیستگاهیتکّهسهیل انتشار افراد بین شدن زیستگاهی را با ت تکّهکّهتامکان کاه  اثرات منفی  ،هاریدورک

عمال  زیساتی تناوّعهاای جمعیّاتمرکازی  ةعنوان هساته ی  بیعی بهابسیاری از زیستگاه دارند. ماندهیباق

ها باه رریادوکحفاظات از  ،رود؛ از ایان روانسانی در آنها مجاز به شامار نمای ةهر نوع توسع ،بنابراین کنند؛می

و  1؛ روزنبارگ2339)بیار،  نخواهاد آورد باه وجاودهای مرکزی را ی طود امکان حفاظت از تخریب هستهطود

د تواناها میریدورکی و ساطت  رّاحشوند، ها قابل پذیرش میدر مواردی که بعضی از توسعه. (2331همکاران، 

 .  (1119، د)بوند ایفای نق  بکن ،تربزرگ شدةهای حفاظتتکّهارتباط بین  یبرقرار برایای عنوان وسی هه ب

و  9)ب اوت شوندشناطته می زیستی تنوّع راپایدحفاظت اساسی  هایاستراتژی به عنوان شدهحفاظتمنا ق  

ی، جمعیّتاژنتیکای،  تنوّعمنزوی ممکن است قادر به حفاظت از  شدةولی منا ق حفاظت ؛(2: 1121همکاران، 

مناا ق  ها نباشند.و انتشار گونه مسیرهای مهاجرتقرع  به طا ر داطل طود طتیشناهای بومفرایندو  ایگونه

هاای ناوان اکوسیسات،تنها به ع ،اندشناطتی از دست دادهمای که ارتباط طود را با دیگر منا ق بوشدهحفاظت

در استان  اگرکه پذیر هستند.محیری آسیبنسبت به تاییرات زیستکه  کنندیمتی ایفای نق  ای موقّجزیره

ولی این منا ق در اثار تاییارات کااربری اراضای  ؛استاراضی  بیعی وسیعی مورد حفاظت  آذربایجان شرقی

قوچ  بز، کل و مانند پ نگ، طرس، یهایونههای گییجاجابهاز شواهد تاریخی . اندارتبا ات طود را از دست داده

ی در یهاییجاجابهتباط کنین و قرع ار قبل دهةشدة کنونی استان در کندین و... بین منا ق حفاظت  یو م

 شادةبرقراری ارتباط بین منا ق حفاظات های غیرمنرقی، لزوم تاییر نگرش درهای اطیر به دلیل توسعهسال

 افزای  داده است.استان را 

هاای فراینادراهی مه، برای نگهاداری  به عنوانهای  والنی رتباط بین اراضی  بیعی برای زمانبرقراری ا 

وهاوایی ( و در عصر تاییارات آب1111)بیر و همکاران،  شناطته شده است زیستی تنوّعناطتی  بیعی و شبوم

افزای   به منظور .(1121)ب وت و همکاران،  شودیمهای حفاظتی ق مداد اساسی استراتژی هایاولویّتیکی از 

در مقاب اه باا  ویژهباهزیستی طاود محیط برای ایفای نق  آذربایجان شرقیاستان  شدةکارایی منا ق حفا ت

 جاواره،هاای اساتان ةشدی منا ق حفاظتباید مسیرهای ارتبا ی بین آنها و حتّ ،هواییوشرایط تاییرات آب

هاای فعّالیّاتبارای  ویژهباه ،های مناابع )بودجاه و...(محدودیت به طا ر شوند.شناسایی و مورد حفاظت واقع 

در یا   شادهحفاظتباین مناا ق  حیات وح های ارتبا ی اظت از تمامی مسیرحفاظتی، امکان ایجاد و حف

بنادی اولویّاتشناساایی و ی  رویکرد بارای  توسعة ن پژوه ،ای هدفبنابراین،  دورة زمانی کوتاه وجود ندارد؛

 برایا هریدورکیابی کانمو  آذربایجان شرقیاستان بین منا ق حفاظتی  زیستی تنوّع ةبالقوّمسیرهای ارتبا ی 

 .است باال نیاز ارتبا ی با ةشدحفاظت دو منرقة

 هااد و روشمو
 واورت گرفات.( 2)شاکل  آذربایجاان شارقیاساتان  دةشاهای( حفاظتهای )ب وکزیستگاهمرالعه در سرح 

کاوهی های میاندشت و ج گه %9/92و حدود  یماهورهتپّ %1/19کوهستانی،  %01پوش  اراضی این استان با 

حفاظات  کالّ )ادارة قارار داردزاگارس تالقای دو سیسات، کوهساتانی البارز و  در محلّ ،ایران یربشمال غدر 

 .(2931، آذربایجان شرقیزیست محیط
                                                                                                                                                                                   
1- Loe 

2- Rosenberg 

3- Belote  
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  6231زيس  آذربايجان شرقی، محيط شدة استان آذربايجان شرقی جادارة کلّ حتاظ هاي حتاظ . موقعيّ  زيستگاه6شکل 

اساتان  شادةمناا ق حفاظات نایاه ممسایرهای ارتباا ی باالقوّ یبندویّتاولگیری برای تصمی، به منظور 

شاامل  هاای حفااظتیاز تصامی، یریرپاذیتأثی باا احتماال بارای افاراد روزه یا کارگاهی ،آذربایجان شرقی

 ، منرقةمنابع  بیعیاراضی،  تجارت، امور و معدن ،ونعت سازمانزیست، حفاظت محیط کلّ ادارةکارشناسان 

ارتباا ی  اولویّت برگزار شد. آذربایجان شرقیاستان )سمن(  نهادمردمهای ، راهور و سازمانارس ریتجا - آزاد

ورد معیارهاای زیساتی و کننده در کارگااه در ماافراد شرکت حفاظتی بر اساس نظرای زیستگاهی هبین ب وک

های جاانوری شااط  بار ، گونهارتبا ی باال اولویّتبرای مسیر با  .بندی شد( رتبه2 )جدولها فروت - تهدید

 از لحاظ معیارهای زیر انتخااب شادند آذربایجان شرقی بیعی استان زیست اساس دیدگاه کارشناسان محیط

 ؛1.آی.یو.سای.ان یاای و حفاظات م ّا قاوانینمها، از لحااظ حفااظتی از دیادگاه  هاایگونه :(2331، 2)المب 

گرا  ویژةهای گونه؛ ...( مشکل دارندهای آب وضی کشاورزی، کانال، اراجادّه )مثالً موانعهای که در عبور از گونه

یاا توپاوگرافی طاار در اراضای  پوش  گیاهیزیستی مثل تیپ ی که به پیوستگی ی  عنصر محیطیها)گونه

ی که با از باین رفاتن یهالین گونه)اوّ زیستگاهاس به مساحت های حسّگونه؛ بینابینی زیستگاهی نیازمند است(

که حمایت از آنها باعاث حمایات از  یهایهای کتر )گونهگونهروند(؛ های ارتبا ی زیستگاهی از بین میکریدور

 شود(.های دیگر میاکثریت گونه

زیسات اساتان های شاط  انتخابی، از منابع ا ّالعاتی ادارة کلّ حفاظات محیطهای نقاط حضور گونهداده 

آوری شادند. بارای ا میناان از ازدیادهای میادانی جماعو ب 2991-2930 یهااآذربایجان شارقی  ای ساال

ای در محالّ واقعای طودشاان، باا کما  قرعاه قرارگیری دقیق موقعیّت مختصاات جارافیاایی نقااط تاذیاه

لازوم تصاحیح  در واورت، محالّ قرارگیاری نقااط 9گوگال ارثهای با کیفیّت باالی موجود در محایط عک 

 گردیدند.

                                                                                                                                                                                   
1- Lambeck  

2- International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

3- Google Earth 
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بندي و طرّاحی مسيرهاي کريدوري بين شده براي اولويّ هاي استتادهفرص  -هديدها . معيارهاي زيستی و ت6جدول 

 هاي  حتاظتی استان آذربايجان شرقیهاي جبلوکزيستگاه

 
؛ پناهگاه حيات وحش کيامکی -شده ديزمار حتاظ  ةمنطق-3؛ مراکان ةشدحتاظ  ةمنطق - پناهگاه حيات وحش کيامکی -6 *

شکار ممنووع  ةمنطق - ارسباران ةشدحتاظ  ةمنطق-4؛ شکار ممنوع ميشو داغ ةمنطق -ی علمدارداغشده حتاظ  ةمنطق -2

 ةشودحتاظ  ةمنطق - ياي قاري ةشدحتاظ  ةمنطق-1؛ ياي قاري ةشدحتاظ  ةمنطق -شکار ممنوع هوراند  ةمنطق-1؛ هوراند

شکار ممنوع  ةمنطق -سهند  ةشدحتاظ  ةمنطق-2 ؛چاراويماق ةشدحتاظ  ةمنطق -کاغذ کنان  ةشدحتاظ  ةمنطق-6؛ برقوش

 چاراويماق ةشدحتاظ  ةمنطق -سهند  ةشدحتاظ  ةمنطق -3؛ ميشو داغ

زیساتی محایط تایّرم 20های شاط  انتخابی، پراکن  گونه زیستی منرقةهای محیطبرای تشریح ویژگی 

آژان  فضاایی  توسّط شدهتهیّه   گیاهیپوش استفاده گردید. از دادة ، انسانی(پستی و ب ندی، پوش  گیاهی)

اساتفاده گردیاد  پوش  گیااهی ةالی به عنوانمتر  911س ول نزدی  به  ( با اندازة2.ال.سی-اروپا )سی.سی.آی

و همکااران،  0گارگال)ما  9اساتیتفارگ افازارنرمبه  پوش  گیاهی سازی الیة(. با وارد1120، 1.اِی )ای.اس.

س ول همسایه، مورد محاسابه  9ک با قانون متحرّ به کم  پنجرة مورد نظر های گیاهیپوش (، درود 1121

 از درگااه شادهکسبو  متار 91 تقریبااً سا ول ة)اناداز 1قرار گرفتناد. باا کما  مادل رقاومی ارتفااعی اساتر

 برحساب) یااشاامل ارتفااع از سارح در پستی و ب ندی کنندةتشریح مه،ّ فاکتورهای ،(1..سییی.اِاِال.پی.دی.

  شدند. محاسبه 9و توپوایک  1ی رافن هاشاط  ،(درجه برحسب) آزیموت ،(درجه برحسب) شیب (،متر

                                                                                                                                                                                   
1- Climate Change Initiative-Land Cover (CCI-LC) 

2- European Space Agency (ESA) 

3- FRAGSTATS 

4- McGarigal 
5- ASTER 

6- https://lpdaac.usgs.gov 

7- Roughness 

8- Topographic Exposure (TOPEX) 

https://lpdaac.usgs.gov/
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، 1)جناز 2تاولز سرفی  جانبی دم. ةهای شیب و آزیموت بر اساس روش کهار س ولی موجود در برنامتایّرم 
وایک  باه کما  رستری توپ قرار گرفتند. الیة ، مورد محاسبه9برای محیط آرک.جی.آی.اس. شدهتهیّه( 1129

 .گردیاد تهیّاه در دانشگاه باریتی  ک مبیاای کاناادا 1وینتروگروه تحقیقی  توسّط شدهتهیّه 0تحت داس ةبرنام
طاار  یای حداقل و حداکثر برای یا  فاوا ةبرابر با مجموع زوا ،شده با این برنامهشاط  توپوایک  محاسبه

باا عادم  ،شاده بارای ایان مرالعاهتهیّهی توپوایک  هاآسمان است. الیه فرد نسبت به ططّ توسّطتعریف شده 
کی ااومتری در هشاات جهاات فرعاای  0و  9، 1، 2هااای در فاوا ه 1دهای بااه مقاادار در معاار  قرارگیااریوزن

هاای هاا و مناا ق مساکونی موجاود در نقشاهات راها ّالعاجارافیایی مورد محاسبه قرار گرفتناد. باا کما  
ماورد محاسابه قارار  1.متر( در محیط کیاو.جی.آی.اس برحسبها )ز راهفاو ه ا تایّر(، م2:11111توپوگرافی )

، از دو مفهوم سادگی و پیچیادگی های شاط سازی مر وبیت زیستگاه گونهمدلبه منظور  . (1)جدول  گرفت
شناساایی  باه منظاوز ،یاابی مادلهای ساده )آماری( امکان برونسازی استفاده شد. با استفاده از مدلدر مدل
. در کناار (1120و همکااران،  9)مارو جدید حضور گونه در منا ق بدون ا ّالعات وحرایی وجاود دارد منا ق

های پیچیده )یادگیری ماشینی(، امکان شناساایی واحیح فاکتورهاای ماؤثّر در ها، با استفاده از مدلاین مدل
کاوالگ )م  3جی.ال.ام. سازیلتکنی  مد کهارها وجود دارد. بر این اساس، در این مرالعه از پراکندگی گونه

( و 1111و همکااران،  20)فی یاپ  29(، مکسانت2332، 21)فریدمن 22ام.اِی.آر.اس. ،(39-291: 2393، 21و ن در
 استفاده شد. هازیستگاه گونهسازی برای مدل (،1112، 21)بریمن 21آر.اف.

شناسايی مسيرهاي  به منظورهاي شاخص هزيستی به کار برده شده براي تهيّة نقشة پراکنش گون. متغيّرهاي محيط3جدول 
 شدة ارسبارانکريدوري بين پناهگاه حيات وحش کيامکی و منطقة حتاظ 

 منب  تشريح متغيّر

 پوش  گیاهی

 زاردرود پوش  دی،

 (1120ای.اس.آی. )

 درود پوش  کشاورزی آبی
با  های گیاهی  بیعی )درطت، درطتچه و پوش  ع فی(پوش  درود پوش  موزایی 

 %11کشاورزی با درود پوش  کمتر از  %11پوش  بی  از تاج
 زاردرود پوش  بوته

 %21پوش  کمتر از درود پوش  گیاهی پراکنده )درطت، درطتچه و پوش  ع فی( با تاج

 عوامل توپوگرافی

 ارتفاع از سرح دریا برحسب متر

 استر
 آزیموت )برحسب درجه(

 س ول همسایه( 9د مقادیر ارتفاع از سرح دریا در رافن  )انحراف استاندار
 درجة شیب
 توپوایک 

 2:11111توپوگرافی ة نقش فاو ه از جادّه )برحسب متر( عوامل انسانی

                                                                                                                                                                                   
1- DEM Surface Tools 
2- Jenness 
3- Geographic Information System (GIS) 
4- DOS 
5- Windthrow 
6- Exposure 
7- QGIS 
8- Merow 
9- Generalised Liner Model (GLM) 
10- McCullagh & Nelder 
11- Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) 
12- Friedman  
13- Maximum Entropy (MaxEnt) 
14- Phillips 
15- Random Forests (RF) 
16- Breiman 
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؛ 1111و همکااران،  2ای )پونتبه وورت کندجم ه در مدل جی.ال.ام. دار در پراکن  گونهمتایّرهای معنی 

 و اساتفاده از معیاار ا ّالعااتی آکا یا  دو جهتاه گاام باه گاام باا کما  فرایناد( و 1121و همکاران،  1لوگز

هاای قابال پارامتری  است که امکاان ایجااد مادل غیر ی.آر.اس. ی  فنّام.اِشدند. انتخاب  (2310، 9آکا ی )

لای در بوده و جی.ال.ام.، این روش شبیه کند. در واقعانعراف را بر اساس برازش رگرسیون لجستی  ایجاد می

 تواند تعریف شود. کننده میبینیپی  تایّری پنهان برای هر مالگوی غیرطرّ ،این فن

کناد. باا نمونه کوک  را فراه، مای زیادی از پارامترها با ی  اندازة برای برآورد تعداد مؤثّرمکسنت ابزاری  

کنناده فاراه، بینیپی  تایّرم هر اهمّیّتگیری ی  روش یادگیری ماشینی امکان اندازه به عنوانمدل آر.اف. 

در یا   1/1بااالی  0هاای باا مقاادیر آی.یو.سای.، نتاای  مادلساازیمدل هایتکنی  شود. بعد از اجرایمی

؛ مارو و همکااران، 1113و همکااران،  1؛ ثی ار1111، 1ند )آروجو و نیوترکیب شد 1یابی اجماعیپی کارکوب 

تواناد مای مادلکاه در هار  یهایتوان عدم ا مینان، ه، میعییابی اجماپی  . با استفاده از کارکوب(1120

 ساازی را افازای  دادهای مخت ف مدلیابی تکنی توان کارآیی پی وجود داشته باشد را کاه  داد و ه، می

 .(1113)ثی ر و همکاران، 

هاای ستفاده از دادهند، اهستهای عدم حضور گونه موقعیّتاز  یهایها نیازمند دادهاین مدل ةاز آنجا که هم 

، در نتیجاه، (1119، 9کیفویی و لوباو) دهدها را کاه  یابی این مدلتواند اعتبار پی عدم حضور نادرست می

اساتفاده شاد.  3کااذب های عدم حضور فاده از دادهت، در این مرالعه از رویکرد استوزیعهای برای ارزیابی مدل

 31فضاای در ( 1119)کیفاویی و لوباو، حضاور ری تعاداد نقااط براب 21 ه تعدادب ی عدم حضور کاذبهاداده

 . تولید شدند 3کرنال درودی کگالی ایجاد شده بر اساس روش

معیاار غیروابساته  به عنوان آی.یو.سی. از شاط  هایابی( مدلت پی توانایی تمایز )وحّ ارزیابی به منظور 

هاای باا کند. مادلتاییر می 1/2تا  1/1از  ی.یو.سی.آ مقادیر. (2331، 21)فی دینگ و بل استفاده شد به آستانه

یاابی تواناایی پای  با 3/1تا  1/1یابی ضعیف؛ از های با توانایی پی جزء مدل 1/1تا  1/1از  آی.یو.سی.مقادیر 

-کارآس فرایناد باا .(2399، 22)ساوتز شاوندبنادی ماییابی عاالی  بقاهبا توانایی پی  3/1و باالی  توسّطم

هاای تصاادفی باه دادهواورت ه با مرتبه 21به تعداد نقاط حضور و عدم حضور کاذب  ةگاه دادپای ،21ولیدیشن

 .تقسای، شادهاا توانایی کارآیی مدل ارزیابی به منظور ها(داده %11های ارزیابی )ها( و دادهداده %91) آموزش

 آی.یو.سای.با شااط  های مدلحسابی از ترکیب  هاسازی مر وبیت زیستگاهی گونهنقشه برای مدل اجماعی

 .  (1113)ثی ر و همکاران، شد  درست 1/1باالی 

 29تری ازویا  افازارنرمسازی گونه در محیط الحاقی مدل افزارنرمسازی از مراحل مدل ةیّانجام ک ّ به منظور 

                                                                                                                                                                                   
1- Pont 

2- Logez 

3- Akaike 

4- Area Under the receiver operating Characteristic (AUC) 

5- Ensemble Forecasting 

6- Araújo & New 

7- Thuiller 

8- Chefaoui & Lobo 

9- Kernel 

10- Fielding & Bell 

11- Swets 

12- Cross-Validation 

13- VisTrails 
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 ایوعاهکند مجمبرد و ه، کم  میسازی را باال میه، سرعت مدل ،افزاراین نرم ( استفاده شد.2)اس.ای.اچ.ام.

و  1شاود )موریزتاه، نگهاداری ساازی توزیاع گوناههای مخت اف مادلو گزینه های مخت ف، مراحل کاراز ورود

 (.1129همکاران، 

آزمون شدند. اگار  (r)کننده بر اساس ضریب همبستگی پیرسون یابیهای پی تایّرمیزان همبستگی بین م 

آن و نظار  شاناطتیبوم اهمّیّاتبه  توجّهها با تایّری از مبود تنها یک 1/1باالی  ،تایّرمیزان همبستگی بین دو م

 سازی وارد شد.کارشناسی در مدل

 گردیاد و باا بساتة آرک.جای.آی.اس.هاا وارد محایط مر وبیت زیستگاهی هر گونه، این الیه نقشة ةتهیّبعد از 

 نقشاة گوناه شاد. بارای هار رکریدوهای نقشه تهیّةاقدام به ( 1111و همکاران،  0)مایکا 9ینرادیزریدورک جانبی

 :شد تهیّهزیر  اتا ّالعبا نر ایدیزکریدورجانبی  ، در بستةگونه ی هرکریدورمسیرهای 

 افازارنرممر وبیت طروجای حاوال از  )کون نقشة 211تا  1تگاه گونه با دامنة ارزش بین مر وبیت زیس نقشة

های ب وک ؛ضرب شدند( 211ها به عدد ین ارزشا ،بودند؛ در این مرح ه 2و  1های بین دارای ارزش تری زوی 

  وبیت با انادازةمر ک روی نقشةمتحرّ اجرای پنجرة ؛به شکل وکتور()نظر برای ارتباط  زیستگاهی حفاظتی مدّ

شاده ها در این مرالعه بار اسااس بیشاترین مساافت  ایپیکسل های مخت ف )اندازةها و شکل پنجرهپیکسل

در  ةآساتان ؛ها به وورت دایره انتخاب شاده اسات(ر نظر گرفته شد و شکل پنجرههر گونه در ی  روز د توسّط

کون هادف مرالعاه )مر وبیت زیستگاهی به منا ق مر وب و نامر وب  بندی نقشةنظر گرفته شده برای  بقه

 آساتانةها عادد نهبرای تمام گو ها بود؛ بنابراین،کریدورهای مر وب در داطل در نظر گرفتن بیشترین زیستگاه

کننده از گونه )این انادازه بار مثلتولید جمعیّتزیستگاهی برای نگهداری ی   حداقل اندازةانتخاب شد(؛  1/1

 اساس مرور منابع و نظرات کارشناسی انتخاب گردید(.

   نتايج
و  زیساتی تناوّعبار اسااس معیارهاای  آذربایجان شارقیاستان  شدةمنا ق حفاظتدر  کریدوری  رّاح اولویّت

کیاامکی و  حیاات وحا بین پناهگاه های ارتبا ی کریدورمسیرها و ایجاد  لزوم دهندةنشان هافروت- دیدته

 حیاات وحا دیزماار و پناهگااه  شادةحفاظات منرقاةو  اساتانی لاوّ اولویّتدر مراکان  شدةحفاظت منرقة

کیاامکی و  باین دو منرقاة ورکریدی  رّاحلزوم  به توجّهبنابراین، با  ؛(1)شکل  استبعدی  اولویّتدر  کیامکی

 پ ناگ هاایگوناه ؛کریادوری  رّاحاهای شااط  بارای تعیین گونه برایشده ذکر بر اساس معیارهایمراکان، 

و  (9)اوی  اورینتالیز ، قوچ و می (1)کاپرا اگاگروس بز ، کل و(1)لینک  لینک  گوش، سیاه(1)پانسرا پاردوس

 .انتخاب شدند این دو منرقه طااطصی برای برقراری ارتبش به عنوان 21و ک وبر 3یپراو جن  ازمارهای 

ارزیاابی، کاارآیی  به منظاورهای کنار گذاشته شده به دست آمده از داده بر اساس معیار ارزیابی آی.یو.سی. 

                                                                                                                                                                                   
1- Software for Assisted Habitat Modeling (SAHM) 

2- Morisette 

3- Corridor Designer 

4- Majka 

5- Panthera Pardus 

6- Lynx Lynx 

7- Capra aegagrus 

8- Ovis orientalis 

9- Vipera 

10- Coluber 
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های توزیع بارای یابی مدلآورده شده است. توانایی پی  9های انتخابی در جدول های مخت ف برای گونهمدل

یاابی اگرکاه واحّت پای  (.1/1 >؛ آی.یو.سای. 9های وایپر و ک وبر( ضعیف بود )جدول ار )جن های مگونه

آر.اف. و  و مکسانتهای ی در مورد قوچ و می  مدلولتمامی کهار مدل در مورد پ نگ و کل و بز طوب است؛ 

هاای جان ای ماار )هایابی طوبی نشان دادند. در مورد گونهگوش نیز تنها مدل آر.اف. وحت پی برای سیاه

 .  (2399، سوتز، 9یابی طوبی برطوردار نبود )جدول ( هیچ مدلی از وحّت پی یپر و ک وبراو

گوش، کل و بز و قاوچ و های پ نگ، سیاهبر اساس این نتای ، نقشة مر وبیت زیستگاهی اجماعی برای گونه 

شاده های مر وبیت تهیّهتهیّه شد. از نقشه داشتند، 1/1باالی  هایی که تنها آی.یو.سی.می  با استفاده از مدل

شدة ارساباران منرقة حفاظت -نیز برای تعیین کریدور ارتبا ی برای فضای بین پناهگاه حیات وح  کیامکی 

 استفاده گردید.

 -ج فاا و ایاواغ ی  –هاای مرناد ها هنگام عبور از جاادّهشدة محل حضور گونهمشاهدات میدانی، نقاط ثبت 

زیست آذربایجاان شارقی تأییدکننادة واحّت بانان ادارة کلّ حفاظت محیطات کارشناسان و محیطج فا و نظر

 (.9های شاط  انتخابی است )شکل شده در این مرالعه برای گونهمحلّ قرارگیری کریدورهای مشخّ 

 
زيستی و  تنوّععيارهاي س مبر اسا آذربايجان شرقیاستان  شدةدر بين مناطق حتاظ کريدوری طرّاحبندي اولويّ  .3شکل 

 هافرص  - تهديد

بين مناطق  کريدوری طرّاح به منظورهاي شاخص سازي توزي  زيستگاهی گونهشده براي مدلهاي استتادهکارايی مدل .2جدول 

 مراکان - کيامکی شدةحتاظ 

 هامدل
 جانحراف معيار  آي.يو.سی.

  وآيپرجار م  کلوبرجمار  گوشسياه پلن، و ميشقوچ  کل و بز

91/1( 21/1) .جی.ال.ام  (29/1 )11/1  (19/1 )99/1  (11/1 )19/1  (23/1 )19/1  (23/1) 01/1  

91/1( 21/1) ام.ای.آر.اس.  (19/1 )10/1  (20/1 )19/1  (11/1 )11/1  (12/1) 12/1  (21/1) 19/1  

90/1( 19/1) مکسنت  (22/1 )11/1  (13/1 )31/1  (11/1 )11/1  (11/1) 10/1  (19/1) 10/1  
99/1( 13/1) آر.اف.  (21/1 )11/1  (11/1 )91/1  (21/1 )19/1  (10/1) 19/1  (23/1) 11/1  
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 حيات وحشدر بين پناهگاه  حيات وحششده از گدار با مسيرهاي مشاهدهشده مشتّصمسيرهاي کريدوري تطابق  .2شکل 

 مراکان شدةحتاظ  کيامکی و منطقة

 بحث
ه باین مناا ق مسایرهای ارتباا ی باالقوّسانجی اولویّات(، هدف کارگااه 1111بیر و همکاران ) مشابه مرالعة

باه همادیگر و ایجااد ساازش و بحاث در ماورد  نفعاانذی کردن نظراتنزدی  آذربایجان شرقی شدةحفاظت

نظرطاواهی، میازان  فرایناددر نظرات بود.  همة کید بر احترام بههای زیستگاهی با تأهای حفاظتی ب وکارزش

کنندگان در کارگاه بر اساس شواهد تجربی و ع مای ماورد بحاث قارار شرکت توسّطوککی معیارها بزرگی و ک

کنندگان در پایان کارگاه باه دهی و انتخاب معیارها، شرکتهسیست، نمر ماهیت طا ر تکراری شدنه ب گرفت.

ع عناوان یا  منبازیسات باه حفاظات از محایط تدری  روی مفاهی، و موارد زیربنایی به اجماع نظر رسیدند.

های  بیعای ی کریدورها بین زیستگاه رّاح. ایجاد مشارکت عمومی در عمومی، نیازمند مشارکت عمومی است

  در مرالعاات متخصّا  شود. روش این مرالعه برای وارد کاردن نظارات افاراد غیارامری ک یدی محسوب می

 .دیگر است قادر به استفاده در منا قروشنی است که  ی کرویدورها نکتة رّاح

دیزآینار )مایکاا و سازی کریدور( با کم  ابزار مدل1121و همکاران ) 2نئونز مرالعةمشابه  پژوه ،در این  

 شادةحفا ت شاود، سارح هزیناة باین دو منرقاةاجرا مای آرک.جی.آی.اس.( که در محیط 1111همکاران، 

ای از حاسابه گردیاد و مجموعاههاای شااط  منرقاه مهای مر وبیات گوناهکیامکی بر اساس نقشه- مراکان

و همکااران  1ساانچز-مااتئو ها تعیین شد. همانند مرالعاةیی گونهجاجابهمسیرهای  بیعی قابل استفاده برای 

                                                                                                                                                                                   
1- Nunes 

2- Mateo-Sánchez 
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موجود زناده و  2ییجاجابهسرح هزینه با برقراری ارتباط مستقی، ولی معکوس بین مقاومت به  (، نقشة1120)

ساازی ( کاه از مادل1121طالف نئاونز و همکااران )کیفیّت زیستگاهی بار شد. نقشة تهیّهزیستگاهی  کیفیّت

هاای تایّرباه م باا برقاراری ارتبااط نقااط حضاور گوناه پاژوه ،آمده بود، در ایان  به دستآشفتگی انسانی 

ق باه طاوار متع ّاهاای  عماهگونه مؤثّرهای گیری از ویژگیبر بهره آمد؛ افزون به دستمحیری  بیعی زیست

طاوار باا نیازهاای های ع اف( استفاده از گونه1122و همکاران،  1ی کریدورها )براون رّاحغذایی در  س هرمرأ

 حیاات وحا هاای مسیرهای مهاجرت گونه ترابق ترین مزیت دیگر این مرالعه بود.زیستگاهی گسترده، مه،

مراکاان  - کیاامکی قةبین دو منر شدةمشاهده حیات وح با مسیرهای گدار  ،پژوه شده در این بینیپی 

ت مرالعاه باا واقعیّاایان نتای  نزدیکی طوب  روشنگر ،زیست تبریزحفاظت محیط کلّ ةکارشناسان ادار توسّط

  .بین دو منرقه است حیات وح های یی گونهجاجابه

شاده  مشاخّ  حیاات وحا های جمعیّتها و ها بر تخریب زیستگاهجادّهاثرات منفی در مرالعات ع می،  

(. بارای کااه  اثارات 1113و همکاران،  1؛ گاویو1129و همکاران،  0؛ بازی ی1120و همکاران،  9مورولی)است 

حیاات هاای )پال 1شاناطتیمانند ایجاد مجاری بوم یهایفعّالیّتها جادّهبا  حیات وح منفی ناشی از تصادف 

شاده های شناسااییکریادورگرکاه ا(. 1111، 9نژویول؛ بنت و مو1121، 1شود )ببنانجام می ها( و کانالوح 

در برقاراری ارتبااط باین ایان دو حفا تی کیامکی و مراکاان مسایرهای  بیعای هساتند کاه  بین دو منرقة

هاای جاادّههای عبوری از برطورد ماشین طرر در حال حاضر در این مسیر یول ؛باشند مؤثّرتوانند زیستگاه می

 ساابقةطا ر افزای  بایه ب ،وجود دارد. در این مسیرها یات وح ح هایج فا با گونه - ج فا و ایواغ ی - رندم

کاه  یهاایومیار بارای گوناهتجاری ارس، احتمال طرر مرگ - آزاد گیری منرقةدر اثر شکل جادّهکی بار ترافی

ت باالتر رفتاه اسات. به شدّ دارندرا  غربی ایران در شمال زیستی تنوّع مه،ّ یی بین این دو منرقةجاجابهقصد 

 و مای قاوچ  توسّاطمرالعااتی  ارتبا ی شمالی منرقاة کریدور ةواهد کند سال اطیر حاکی از عدم استفادش

گساترده در سازهای  و مراکان به طا ر ساطت شدةحفاظت ةمنرق - کیامکی حیات وح ارمنی بین پناهگاه 

 های ایاواغ یجادّه ر برطورد طودروهای عبوری در. در حال حاضر طراستتجاری ارس  - آزاد محدودة منرقة

ی جناوبی اساتفاده کریادورکاه از مسایرهای  گوشسایاه، پ ناگ و کل و بزهای با گونه ج فا - ج فا و مرند -

ی در واورت تکمیال و دو کریادورکند. احتمال قرع کامل این مسیرهای ت آنها را تهدید میکنند، به شدّیم

زیساتی  تنوّعناگواری،  برای اینکه وقوع کنین پیشامد .شودمیت احساس ج فا به شدّ - مرند ةجادّبانده شدن 

زیرگذر یا روگاذر  هایپلی و ساطت  رّاحعم یات  بایدی تهدید نکند، غرب ایران را به  ور جدّ شمال منرقة

هاای جاانوری ذر و ه، زیرگذر و برای سایر گوناهطواران ه، روگطوار روگذر و برای گوشتهای ع فبرای گونه)

هاا باا مسایرهای جاادّهتقاا ع ایان  ا( برای محالّهجادّهشده در مسیر روهای ساطتهآبها و پلسازی مناسب

هنگاام اجارای کناین  فات کاه ه را در نظر گرشده در این مرالعه وورت گیرد. باید این مسئی تعیینکریدور

هاای ساایر گوناهحفاا تی، نیازهاای  مها،ّ ةبهتر است به منظور حف  یکپارکگی مناسب دو منرق یهایپروژه

                                                                                                                                                                                   
1- Resistance to Movement 

2- Brown 

3- Morelli 

4- Basille 

5- Gaveau 

6- Ecoduct 

7- Beben 

8- Bennett & Mulongoy 
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گیاهان باا وابساتگی انتشاار باه حشارات  ،های شاط  این مرالعه برای مثالهجانوری و گیاهی به غیر از گون

 شاده افازای  یابادهای تعیینکریادوردر نظر گرفته شود تا اینکه کارایی مسیر  ...ها، زنبور وطار مثل پروانه

 .(9112و همکاران،  2)باگوتی

ر حاال حاضار تحات ی جناوبی دکریدوری از مسیرهای یهابخ تنها ت است که قعیّبیانگر این وا 9شکل  

هاای قسامت یولا .( قارار دارد2931ع مدارداغی )تاریخ حفاظات: ساال  شدةحفاظت پوش  حفاظتی منرقة

گیارد حفا ات قارار  زیسات ماوردسازمان حفاظت محایط توسّط ،قانون باید بر اساسکه  کریدورهاغربی این 

ی کریادورهمچناین، هایچ بخشای از مسایر  ، بدون هیچ پوش  حفاا تی اسات؛(2931کاران، )دشتی و هم

 .گردیده در حال حاضر تحت حفاظت نیستارمنی استفاده می و می قوچ  توسّط شمالی که قبالً

 یاابیطا ر تواناایی ضاعیف در پای ه های وآیپر و ک وبر( بهای مار )جن های توزیع گونهبا اینکه از مدل 

در واورت  یولاکیاامکی و مراکاان اساتفاده نشاد  ها بین دو منرقةکریدورمال حضور گونه، در شناسایی احت

توانناد از ایان شده، موجودات با تواناایی انتشاار پاایین نیاز مایهای تعیینکریدورهای  بیعی افزای  ویژگی

   .(2339، 1از سیمبرلوف ،های کترگونهر.ک: ) مند شوندمسیرها بهره

ر داباه مقاها،  ،هاکریدوربرده شده برای شناسایی  کاره ب یجمعیّتهای بین هسته و فاو ة موقعیّت تعداد، 

در نظر گرفتاه  آستانةاینکه ه،  و وابستگی دارد گونه کنندةمثلتولید جمعیّت زیستگاه الزم برای حداقل اندازة

 اندازةبنابراین،  دارد؛بر آن تاثیر  مر وبیت زیستگاهی به منا ق مر وب و نامر وب بندی نقشةشده برای  بقه

)میناور و  کننادی تاییار پیادا جمعیّتاهاای بین هسته و فاو ة موقعیّتها ممکن است بسته به تعداد، کریدور

 شاود. توجّاه هاتاسیّباید به این حسّ ،های این مرالعههنگام استفاده از طروجیبنابراین،  ؛(1121، 9بللوکینگ

ی موجاود از نیازهاای زیساتگاهی یاا انتشااری ایان های جز تواند با داشتن دادهمی پژوه با این وجود، این 

 .  (1121و همکاران،  0)کروزبی تکمیل یا تصحیح شود های دیگرها یا گونهگونه

ی کریادور )بیار و  رّاحاجاای یا  گوناه در  هاستفاده از کندین گوناه با اهمّیّتاگرکه در این مرالعه به  

هاا وابساته های حضور گونهها بر اساس دادهجمعیّتشناسایی کرویدورها بین  یولشد  جّهتو( 1111همکاران، 

هاای مرباوط باه تولیادمثل و ییجاجاباه موقعیّتطوبی از  است که این نقاط بتوانند نمایندة فر به این پی 

 هاای اساتفادةداده توسّاطهای حضاور، بیشاتر ی به دادههای مر وبیت زیستگاهی متکّانتشار ه، باشند. مدل

توانناد های مر وبیت میبنابراین، با اینکه نقشه شوند؛زیستگاهی )برای مثال منا ق تاذیه، سرپناه( کنترل می

ی یهااییجاجاباهضعیفی از  باشند، آنها نمایندةطانگی های حیوان در داطل گسترة ییجاجابهطوبی از  نمایندة

کناد رو، هر از ایان ؛(1121ساانچز و همکااران، -هناد باود )مااتئوگیارد طواکه به قصد انتشار ژن وورت می

و همکااران،  1؛ ذلار1119)بیار و همکااران،  ها مفید اساتجمعیّتمرالعات ژنتیکی برای درک ارتبا ات بین 

هاای مر وبیات ها باا اساتفاده از مادلهای ژنتیکی وجود نداشته باشند، شناسایی کریدوراگر داده اامّ؛ (1121

ی نظرات کارشناساان مفیاد متری( و یا حتّت ه های رادیوهای حضور )برای مثال، دادهی بر دادههی متکّزیستگا

یی جاجاباه کننادة نماودن مسایرهای تساهیل مشخّ  کون هدف پژوه ، ؛(1112و همکاران،  1)اسپیر است

                                                                                                                                                                                   
1- Baguette 

2- Simberloff 

3- Minor & Lookingbill 

4- Krosby 

5- Zeller 

6- Spear 
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هاای ییجاجاباههنگاام ی  ور ک ّاه شده بود و شرایط زیستگاهی بحفاظت ةهای شاط  در بین دو منرقگونه

 هاای زیساتگاهی در داطال گساترة طاانگی دارناد؛کنندگی کمتری نسبت باه اساتفادهی، محدودجمعیّتبین 

-مایهاای شااط  مین ه، نیازهای زیستگاهی و ه، انتشااری گوناهشده قادر به تأبنابراین، مسیرهای تعیین

 .باشند

 گيرينتيجه

هساتند کاه بتوانناد  ییها و ابزارهاافراینادکنند نیازمند می عّالیّتفزیستی  تنوّعافرادی که در امر حفاظت از 

ابزارهاا و  توساعةباه ضارورت  توجّاهباا  دهناد.ها ارتبااط های ع می طود را با اهداف حفاظت از زیستگاهداده

اماری مها، در اجارای یا   به عنوانحفاظتی  جامعةهای ع می به بستر تسهیل انتقال دانسته برای ،هافرایند

یا   ،(، در ایان مرالعاه1119و همکااران،  2نایاتع می ) - بین امور اجرایی فاو ةپر کردن  و حفاظتی نامةبر

در کارهاای  نفاع توساعه داده شاد.طواهی از گروهای ذینظربا  حیات وح یدورهای بندی کراولویّترویکرد 

را در کند یکساری از معیارهاا عی میس شده،انتخاب ی بنداولویّت فرایندهر داشت که  توجّهبندی باید اولویّت

مادلی وجاود نادارد کاه بتواناد  های  بناابراین، ؛دهدقرار  توجّهمورد بیشتر  معیارهاسایر نادیده گرفتن مقابل 

 .(1113، 1)هااردی و فاولر دهادپوشا   در اماور حفاظاتهاا را نقصای از معیارهاا و ارزشکامل و بی گسترة

بنادی کریادورهای اولویّاتهاا را در روش حفاظتی باید این محادودیت کنندگان در امور رفداران و مشارکت

  دهند.قرار  توجّهنیز مورد  پژوه این  حیات وح 

 تناوّعنگهاداری  ةای از اراضای باا تاوان باالقوّروشی را برای شناسایی کریدورها در بین شبکه پژوه ،این  

شاده باا عاالی مسایرهای شناساایی ترابق دهد.یهای مر وبیت زیستگاهی ارا ه منقشه تهیّةبر اساس  زیستی

امیدوارکنناده بارای  ، نتیحاةکیاامکی - مراکاان شادةحفاظت های شاط  دو منرقةمسیرهای مهاجرت گونه

شده در نقاط بحرانی شناسایی اوالحیاجرای عم یات  .گر کشورمان استهای دیاستفاده از این روش در بخ 

بارای برقاراری ارتبااط آمیز این مدل تقیّ، در اجرای موفّها با کریدورها(دّهجاتقا ع  در مسیر کریدورها )محلّ

هاای داده ی ازجز ا اتا ّالعادر وورت نبود کم  طواهد نمود. کیامکی  - مراکان شدةحفاظت بین دو منرقة

. اساتر ی کریادو رّاحامحوری برای  ترین دادةها مه،های مر وبیت زیستگاهی گونهاستفاده از نقشه ژنتیکی،

 ةلیّاهاای اوّته به داشتن دادهوابس ها کامالًسازی توزیع گونهاساس مدل برهای مر وبیت زیستگاهی نقشه تهیّة

ه  اریبی مرالعاات ت و کات، دقّباال بردن وحّ به منظوربنابراین،  است؛ها ت از حضور گونهمدّدقیق و  والنی

 کاامالً ةزیسات، پایگااه دادساطتار سازمان حفاظت محایط که در گرددهای حضور پیشنهاد میوابسته به داده

 زیساتی تناوّعات ا ّالعاهای بنیااد در راستای برنامه هاحضور گونه هایصی برای نگهداری و بازیابی دادهصّتخ

بتوانند به ایان  نفعان امر حفاظت در وورت لزومو سایر ذی پژوهشگرانشود تا ایجاد  (9جهانی )جی.بی.آی.اف.

د ساتی دسترسای داشاته باشانزی تناوّعترین راه ممکان بارای پیشابرد اهاداف حفاظات از ات در سریعا ّالع

 .(2931زاده، زاده و حسنع ی)حبیب

 مناب 
 ،شورقی اسوتان آذربايجوان شدةمناطق حتاظ  نقشة (2931) شرقیزیست آذربایجان محیط حفاظت کلّ ادارة

                                                                                                                                                                                   
1- Knight 

2- Hardy & Fowler 

3- Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
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 .GIS گروه ،امور منا قها و خ  زیستگاهب ، بیعیزیست معاونت محیط

 مصاری در کارک  ایتاذیاه مقیاسی از مر وبیت زیستگاهسازی کندمدل( 2931زاده، رضا )زاده، نادر؛ حسنع یحبیب

 .2-29(، و . 9) 1، شناسی کاربرديبوم، ارسباران شدهمنرقه حفاظت

های کریادور اهمّیّاتبررسای نقا  و  (2931) ژگانبزم آرا، م میرا؛جعفری آذر، س رضا؛غالم سبزقبایی، ولماز؛دشتی، س
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