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 چکیده
 مناطق رینتممه شناسایی بنابراین، .است زیستیعتنو حفاظت برای ابزار کاراترین حاضر حال در ا،ههزیستگا از معرف ایهمجموع از حمایت

 انتخاب پرندگان برای اهمیتشان اساس بر گلستان استان در حفاظتی مناطق پژوهش، این در دارد. اولویت و است حیاتی امری حفاظت برای
 سپس .شد مشخص گلستان استان در پرنده گونه 123 پراکنش ناختی،شمبو آشیان ازیسلمد از استفاده با ابتدا در منظور،بدین شدند.

 ایههگون پراکنش از درصد 25 و 10 ،15 ،0 حفاظتی اهداف به دستیابی برای حفاظتی ایههلک انتخاب برای دهشیازسهشبی تبرید الگوریتم
 یحفاظت مناطق شبکه کردن لحاظ بدون یحفاظت مناطق انتخاب .1 شد: گرفته نظر در ویسنار دو مناطق انتخاب برای .شد استفاده پرندگان
 اهداف به دستیابی برای که داد نشان نتایج پرندگان. یهاهگون حفاظت یبرا موجود یحفاظت مناطق لیتکم .2 و گلستان استان در موجود

 و (%23/11) کیلومترمربع 2358 (،%1/15) کیلومترمربع 2111 (،%23/0) کیلومترمربع 1511 ترتیب به %25 و %10 ،%15 ،%0 حفاظتی
 گوناگون اهداف با انتخابی حفاظتی شبکه با موجود حفاظتی مناطق همپوشانی میزان است. نیاز استان سطح از (%4/22) کیلومترمربع 4012

 میزان رینشتیب مناطق بین قزانقایه و گمیشان منطقه .بود درصد 25/43 و 21/31 ،58/21 ،8/14 ترتیب به درصد 25 و 10 ،15 ،0
 و نگرفتند قرار حفاظتی ایههبست از کدام هیچ در القییشخو و عزیزآباد منطقه و بودند دارا انتخابی حفاظتی ایههشبک با را همپوشانی

 همپوشانی %05 از کمتر حالت بهترین در که بود این نشانگر آمده دست به نتایج گرفتند. رقرا حفاظتی ایههبست در حدی تا مناطق سایر
 برای داد نشان موجود یحفاظت مناطق شبکه تکمیل سناریوی نتایج دارد. وجود انتخابی حفاظتی شبکه و موجود حفاظتی مناطق بین
 درصد 7/72 و 1/45 ،1/11 ،0/0 زانیم به بیترت به باید موجود یحفاظت مناطق شبکه درصد، 25و 10 ،15 ،0 یحفاظت اهداف به یابیدست
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 سرآغاز

 .اشندبیم درجا حفاظت به متکی حفاظت راهبردهای از بسیاری
 یستیزعتنو حفاظت برای که مناطقی عنیی شده حفاظت مناطق
 مدیریت حفاظتی اهداف به دستیابی برای و نداهشد انتخاب

 %12 جهان، سطح در کیلومترمربع میلیون 25 از بیش با وندشیم
 ,.Chape et al) نداهداد اختصاص خود به را زمین کره سطح از

 هستند حفاظت راهبردهای از بسیاری شالوده مناطق این .(2005
 تلقی یستیزعتنو نگهداری در مفید ابزاری عنوان به وانندتیم و

 یخألها دارای هنوز مناطق این جهانی شبکه این، وجود با شوند.
 است خطر معرض در و نادر ایههگون از حمایت برای وسیعی

(Rodrigues et al., 2004). اردهمهر گونه 11133 از 
 ،(Rodrigues et al., 2004) توسط شده بررسی یزیخشک

 و نداهنگرفت قرار یاهشد حفاظت منطقه هیچ در اههگون 12%
 حتی وضع این ند.اهگرفت قرار شده حفاظت مناطق در ندرتاً 74%
 است بدتر خطر معرض در شدت به و شده تهدید ایههگون برای

 این در ندرتاً اههگون این %32 و %83 ترتیب به که طوری به
 ،نیز ایران در .(Rodrigues et al., 2004) نداهگرفت قرار مناطق

 در حفاظت تحت مناطق کارایی (1330 ،همکاران و یوسفی)
 شدند متوجه و کردند بررسی را ایران خشکی هایمبیو پوشش

 کمترین کوهستانی مناطق علفزارهای و زارهاهبوت ومبتسیز
 همچنین .هستند دارا را شده حفاظت مناطق توسط پوشش میزان
 هایمبوتزیس در ملی هایکپار کردند پیشنهاد ایشان

 و زارهاهبوت مخلوط، یاهلجنگ و برگنپه هایلجنگ
 مناطق زارهایهبوت و هانبیابا و کوهستانی مناطق علفزارهای

 ترتیب به هامبوتزیس این حاضر حال در یابد؛ توسعه خشک
 هستند. دارا را ملی هایکپار لهیسوهب پوشش میزان کمترین

 حفاظت مناطق که است این ییخألها چنین برای مهم دلیل یک
 انتخاب علمی اصول پایه بر و درستی به موارد برخی در شده
 حفاظت مناطق گذشته، ایههدور در .(Groves, 2003) نداهنشد
 امر این که دندشیم انتخاب منظوره تک صورت به معموالً شده
 که اییهنزمی .بود الزم ایهههزین و موجود اراضی به وابسته نیز

 برای که اییهنزمی ای و نداهبود کم کشاورزی ارزش دارای
 انتخاب حفاظتی مناطق عنوان به نداهنبود مناسب توسعه

 اهنآ تفرجی ارزش برای نیز حفاظتی مناطق از برخی .نداهدشیم
 امر این هرحال، به .نداهشد انتخاب توریسم صنعت گسترش و

 و حفاظتی مناطق این بودن معرف در اییهباری به منجر

 یستیزعتنو حفاظت با ارتباط در مناطق این بودن ناکارآمد
  .(Pressey, 1994) وندشیم

 و ستییزعتنو جهانی بحران به نسبت روزافزون آگاهی
 شدن کهتهتک نابودی، طریق از آن با مرتبط انسانی هایتهدید

 دانشمندان که است شده آن به منجر اقلیم تغییر و زیستگاه
 چگونگی مورد در راهبردی صورت به زانیرهبرنام و حفاظت

 فکر ستییزعتنو ایجادکننده فرآیندهای و ستییزعتنو نگهداری
 پیشنهاد ستییزعتنو حفظ برای چارچوب چندین تاکنون کنند.
 رویکردهای تا کردییورکت یاهبچارچو شامل که است شده
 زییرهبرنام عنوان با اهبچارچو این از یکی .اشدبیم یاهرشتبین

 سوی به گام به گام رویکردی (1)(SCP) حفاظت سیستماتیک
 .(Pressey et al., 2007) ،اشدبیم ستییزعتنو حمایت هدف
 هزینه و محدوده :مباحث شامل حفاظت سیستماتیک زییرهبرنام

 اهداف حفاظتی، مناطق برای زمینه ،فعاننیذ ،زییرهبرنام فرآیند
 سایر و ستییزعتنو اجتماعی، -اقتصادی یاههداد حفاظت،

 در هدف به دستیابی حفاظت، ییجز اهداف طبیعی، ایهیژگیو
 هایاقدام اجرای اضافی، حفاظتی مناطق موجود، حفاظتی مناطق

 در .است شده ایجاد حفاظتی مناطق پایش و نگهداری و حفاظتی
 علمی، نظر از حفاظت، سیستماتیک زییرهبرنام حاضر، حال

 حفاظتی مناطق ییکارا انتخاب برای بولقلقاب و معتبر ابزاری
 برای امتیازدهی ،1385 و 1375 یاههده در .ودشیم محسوب

 رفتهگیم قرار استفاده مورد اهمیت لحاظ از مناطق یندبهرتب
 که مناطق انتخاب برای (2)الگوریتم اولین 1385 دهه در .است

 ,.Knight et al) شد مطرح بود ریگلیتکم اصل شامل

 جدید، ایهیتکنولوژ و اههانیرا قدرت بهبود با اخیراً، .(2009
 میان در .نداهگرفت قرار دسترس در ریتهچیدیپ ایهکیتکن

 فزارامنر نوعی ،(al et Ball,. 2009) (3)مارکسن ،اهنیا
 مربوط، الگوریتم آن در که است حفاظتی سیستماتیک زییرهبرنام

  .ندکیم ندیبتیاولو خاص حفاظتی اهداف اساس بر را مناطق
 در یستزطمحی حفاظت سازمان مدیریت تحت مناطق سطح

 استان برای رقم )این است کشور مساحت %8 حدود رانیا
 که است( %1 حدود ممنوع شکار مناطق احتساب بدون گلستان

 توسط که کشور خاک %15حداقل سطح به یابیدست یبرا
IUCN است. یضرور مناطق این شیافزا است، شده مشخص 

 وجود خألهایی مناطق این نیب در است ممکن ن،یا بر عالوه
 مشکل با زین یکنون مناطق در یحت را حفاظت که باشد داشته
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 مختلفی محققان ایران در اخیر هایلسا طی سازد. روهروب
 را کشور حفاظت تحت مناطق کارایی وضعیت تا اندهکرد تالش

 هامطالعه توانیم کنند. بررسی زیستیعتنو از حمایت در
 در حفاظتی مناطق کارایی بررسی با ارتباط در گرفته صورت

 اول گروه .الف کرد: بندیمتقسی کلی گروه دو در را ایران
 معیارهچند ارزیابی هایشرو از بیشتر که هستند یهامطالعه
 هایهمطالع به توانیمها همطالع این از اند؛هکرد استفاده

 ؛1383 ،همکاران و یاری ؛1383 ،همکاران و سپاسی)
 دوم گروه .ب کرد؛ اشاره (1331 ،همکاران و ذوالفقاری

 یادگیری جدیدتر هایشرو مجموعه از که هستند یهامطالعه
 هامطالعه این از اند.هکرد استفاده مصنوعی هوش و ماشین

 و مهری ؛1383 ،همکاران و جعفری) مطالعه به توانیم
 اشاره (et al., 2013 Momeni Dehaghi؛1333،نهمکارا

 که است نکته این مؤید هاشپژوه این تمام خروجی تقریباً .کرد
 دارای زیستیعتنو از حمایت در موجود حفاظتی مناطق

 گسترش موجود حفاظتی شبکه است نیاز و هستند کمبودهایی
 سازیهشبی تبرید الگوریتم از ایران، در که ایهمطالع اولین یابد.
 مطالعه کرد استفاده حفاظت مناطق کارایی بررسی برای (4)شده

(Momeni Dehaghi et al., 2013) بررسی به که بود 
 از حمایت در گلستان استان در موجود حفاظتی شبکه کارایی
 برای شدند متوجه و پرداختند پستاندار هایهگون از برخی

 272 شده، گرفته نظر در حفاظتی اهداف به دستیابی
  شود. اضافه موجود حفاظتی مناطق حتمسا به باید کیلومترمربع

 بحث که دریافت توانیم شده، ذکر مطالب طبق حال، هر به
 جدیت با باید کشور در حفاظت سیستماتیک ریزیهبرنام

 بیشتر کارایی برای که است مشخص شود. پیگیری یبیشتر
 اجزای تمام از مناطق این تا است نیاز حفاظتی مناطق

 معموالً ایرانی نامحقق که مشکلی اما کنند؛ حمایت زیستیعتنو
 چشم به نیز باال در مذکور یهامطالعه در و هستند روهروب آن با
 در زیستیتنوع اجزای تمام از کافی هایهداد نبود خوردیم

 شده تالش مطالعه این در رو،این از است. حفاظت ریزیهبرنام
 از پرندگان یعنی زیستیعتنو اجزای از یکی برای حداقل تا است

 استفاده حفاظتی مناطق انتخاب برای کاملی تقریباً اطالعات
 توانیم را پژوهش این در مطالعه مورد پرندگان هایهگون شود.

 طالیی؛ عقاب و قرقی مانند شکاری پرندگان گروه چند در
 و ارغوانی حواصیل ها،کآبچلی مانند کنارآبزی و آبزی پرندگان

 پرندگان ؛دراج و هالحواصی مانند زیتدش پرندگان اگرت؛

 و کبک مانند زیهکو پرندگان و ... قرقاول، مانند زیلجنگ
 ،رو این از کرد. بندیهطبق شکاری پرندگان از برخی و تیهو

 از اطمینان برای حفاظتی بندیتاولوی مطالعه این هدف
 نیبهتر از یکی عنوان به گلستان استان پرندگان فون حفاظت
 تبرید الگوریتم از استفاده با رانیا در ستییزعتنو یاههخاستگا

  .است شده یسازهشبی

 

 اهشرو و مواد

 مطالعه مورد منطقه

 جنوب در کیلومترمربع 25387 بر بالغ مساحتی با گلستان استان
 مساحت از درصد 3/1 حدود در و شده واقع خزر اییدر شرقی

 دقیقه20 و درجه 31 بین استان این .ودشیم شامل را کشور کل
 تا دقیقه 05و درجه 03 و شمالی عرض دقیقه 8 و درجه 38 تا

 این (.1 )شکل است شده واقع شرقی طول دقیقه 18 و درجه 01
 تقسیم کوهستانی و یاهیکوهپا ،یاهجلگ بخش سه به استان
 و معتدل ،شکخهمین و خشک هوایی و آب تنوع دارای و شده

 محدوده در شده حفاظت مناطق پراکنش .است کوهستانی
 که اشدبیم هکتار 2/100733 مجموع در استان ییایجغراف

 13333 ،یمل یعیطب اثر هکتار 2/1 ،یمل پارک هکتار 87242
 شده حفاظت منطقه هکتار 48007 و حشوتایح پناهگاه هکتار
 عنوان به ؛اشدبیم تغییر حال در زمان طی آمار این البته .است
 و دهشتحفاظ منطقه به چلچلی ممنوع شکار منطقه اخیراً نمونه

 یافته ارتقاء حشوتحیا پناهگاه به گمیشان شکارممنوع منطقه
 استان در گرفته صورت تغییرات آخرین طبق ،بنابراین است.

 منطقه سه گلستان، ملی پارک نام به ملی پارک یک گلستان
 پناهگاه سه چلچلی، و لوه ،ماننجها یاهمنا به شده حفاظت

 منطقه چهار گمیشان، و صوفیکم ییالق، خوش حشوتایح
 و نیشک و زاو قزانقایه، عزیزآباد، یاهمنا به ممنوع شکار

 و لگیآج و آلماگل آالگل، لمللیانیب یاهبتاال همچنین
 %3/13 حدود که دارد وجود ودرنگرگا شده حفاظت رودخانه

  (.1) شکل هنددیم تشکیل را استان سطح
 

 پژوهش روش

 شدهسازیشبیه تبرید الگوریتم

 فرآیند از که است سازینهیبه روش نوعی شده سازیشبیه تبرید
 ,Moilanen & Ball) است شده گرفته الهام هافلز کردن ذوب

2009, Possingham et al., 2000). 
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 مدیریت تحت مناطق و گلستان استان موقعیت :(1) شکل

 استان در زیستمحیط حفاظت سازمان
 

 ییاهحلهرا آن طریق از که است پذیرتکرار فرآیندی روش این
 افتادن گیر منظور به وانندتیم نندکینم حداقل را هدف تابع که
 ,Moilanen & Ball) شوند پذیرفته محلی بهینه نقاط در

 تبرید الگوریتم از که است یفزارامنر مارکسن .(2009
 دستیابی برای دهش تحفاظ مناطق یافتن برای شده یسازهشبی
 نظر مورد گونه هر برای شده تعیین پیش از حفاظتی اهداف به

 فزارامنر این .(Possingham et al., 2000) ندکیم استفاده
 سطح در حفاظت زییرهبرنام یفزارهاامنر پرکاربردترین از کیی

 حقیقت در (.Game & Grantham, 2008) است جهان
 حفاظت زییرهبرنام یرانگمیتصم به کمک برای مارکسن
 هرگز مارکسن .(Ardron et al., 2010) است شده طراحی
 چندین بلکه هددینم هیارا موردنظر مشکل برای قطعی جوابی

 تفسیر و ودشیم ارایه برنامه توسط خوب اهیگهریذخ سیستم

 و مدیران توسط باید منطقه در آن خروجی اجرای و نتایج
 واحدهای به منطقه روش، این در .گیرد صورت یرانگمیتصم
 هستند انتخاب واحدهای ،اهنیا که ودشیم تقسیم زییرهبرنام
 .یرندگینم قرار ای یرندگیم قرار ای نهایی حفاظتی شبکه در که

 ،زییرهبرنام واحدهای تمام کل هزینه کردن کمینه نیز، هدف
 شرط به شبکه مرز کل طول و حاشیه کل میزان کردن کمینه

 .(Ball et al., 2009) است موردنظر حفاظتی اهداف به دستیابی
 آثار چون است مهم حفاظتی شبکه مرز طول کاهش هدف
 داشته حفاظتی یاههگون بر وریآنایز آثار است ممکن یاهیحاش
 مناطق مرزهای کردن مدیریت و حراست عالوه به و باشد

 .(Ball et al., 2009) بود خواهد مشکل و ربهنیهز شده حفاظت
 زیر صورت به مارکسن برای هدف معادله ای ازیسهنیبه معادله
  :(1 )معادله است

 

(1) 

minimize ∑ XiCi + b ∑ ∑ xi(1 − xh)cvih 

 

∑ Cost

PUs

+ BLM ∑ Boundary

PUs

+ ∑ SPF × Penalty

Con Value

+ Cost Threshold Penalty(t) 

 

 مرز طول نندهکلتعدی i، b زییرهبرنام واحد کل هزینه c که
(BLM)، a کردن حداقل میان تعادلی که است عددی ثابت 

 دو مشترک مرز امتداد Cv .ندکیم فراهم شدن کهتهتک و هزینه
 به .است زییرهبرنام واحد وضعیت x و است زییرهبرنام واحد

 :کرد اضافه نیز را زیر محدودیت وانتیم (1) معادله

 

(2) ∑ xirij ≥ Ti 
 

 T و است i زییرهبرنام واحد در j حفاظتی ویژگی میزان r که
 .است حفاظتی ویژگی هدف
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 فزارامنر ورودی یاههداد یازسهآماد

 عنیی) جغرافیایی یاههداد برای را تحلیل انجام قابلیت فزارامنر
 به تا است الزم فزارامنر ورودی یاههداد بنابراین، .ندارد (نقشه

 واحدهای تولید برای .شود تبدیل غیرمکانی یاهداد هایولجد
 در کیلومترمربع 1 اندازه با یاهعمرب از یاهشبک ،زییرهبرنام

 صفر زییرهبرنام واحدهای وضعیت .شد تولید ArcGIS محیط
 ضرورتی موجود حفاظتی مناطق که معنی بدین شده داده قرار

 شناسایی به واندتیم وضعیت این .باشند نهایی حل راه در ندارد
 حفاظتی اهداف به دستیابی در موجود حفاظتی مناطق کارایی
  .کند کمک
 واحدهای میان مشترک مرزهای طول هندهدننشا که مرز فایل
 هر طول و شد ایجاد ArcGIS از استفاده با است زییرهبرنام
 اطالعات این .شد محاسبه مجاور سلول دو میان مشترک مرز

 مرز کل طول کردن حداقل برای (0)مرز طول نندهکلیتعد همراه
 .شد استفاده حفاظتی شبکه نهایی لحهرا

 آشیان ازیسلمد نتایج از پرندگان پراکنش نقشه تعیین برای
 (.1331 میرزایی،) شد استفاده پرنده گونه 123 برای ناختیشمبو

 پرندگان یاههگون بیانگر که حفاظتی، ایهیژگیو فایل سپس
 محیط در اشدبیم اهنآ حفاظتی اهداف و تحلیل در شده لحاظ

 شماره اختصاص و اهنآ کردن فهرست با Excel فزارامنر
 است این بیانگر حفاظتی اهداف وضع .شد تولید مجزا شناسایی

 نهایی لحهرا در باید گونه هر پراکنش محدوده از میزان چه که
 25 و 10 ،15 ،0 اهداف پژوهش این در .باشد حفاظتی شبکه
 جریمه فاکتور میزان شد. انتخاب پرنده گونه هر پراکنش از درصد

 اساس بر حفاظتی اهداف به دستیابی برای نیز (1)یاهگون
 حفاظتی وضعیت دیگر عبارت به ؛شد انتخاب حفاظتی معیارهای

 ذکر به الزم شد. لحاظ ایهگون جریمه فاکتور میزان در هاهگون
 نشد میسر اههگون تمام حفاظتی اهداف به دستیابی چنانچه است

 به دستیابی تا حفاظتی گروه هر برای یاهگون جریمه فاکتور
  .افتی افزایش حفاظتی اهداف

 
 انتخلا   و تیحساسل  تحلیلل  ،فزارامنر پارامترهای وضع

 حفاظتی یاههلک

 InEdit فزارامنر از استفاده با مارکسن برای عمومی پارامترهای
 پیشنهادی روش توسط مرز طول کنندهتعدیل .شد وضع

Ardron et al., 2010)) براساس اجرا ایههنیگز .شد وضع 
 تعداد .شد وضع تکراری بهبود با شده ازیسهیشب تبرید الگوریتم

 قرار 155 برابر اجرا تعداد و اجرا هر در مرتبه میلیون 20 تکرارها
 اجرا یاصل یویسنار دو در یحفاظت هایهلک انتخاب .شد داده
 راه در موجود یحفاظت مناطق که است یحالت اول یویسنار شد:
 که است یحالت به مربوط دوم یویسنار و نشدند لحاظ یینها حل

 یحفاظت شبکه یینها حلراه در دیبا حتماً موجود، یحفاظت مناطق
 .شد ارایه حل راه بهترین صورت به نیز نتایج باشد. داشته وجود

 نشان را فزارامنر اجرای 155 نتیجه بهترین ،حل راه بهترین
 .هددیم
 

 گیریهنتیج و بحث
 اجرا هر برای تکرار 20555555 و اجرا 155 برای بهینه مقادیر

 و انتخاب مرز طول کنندهتعدیل مختلف مقادیر شد. انتخاب
 مساحت مجموع مقابل در حفاظتی شبکه کل مرز طول منحنی
 بهینه نندهکلیتعد مقدار و (2) شکل شد رسم حفاظتی شبکه
  است. 155 مقدار این که شد انتخاب مرز طول

 
  به توجه با مرز طول نندهکلتعدی ابییهبهین :(2)شکل

 حفاظتی شبکه مرز طول و مساحت
 

 مدنظر پرنده هر پراکنش از %25 و 10 ،15 ،0 حفاظتی اهداف
 اهداف این اساس بر مارکسن خروجی (3) شکل در گرفت. قرار

 در موجود حفاظتی مناطق نکردن لحاظ یعنی اول سناریوی طبق
 است مشخص که طورهمان است. شده مشخص نهایی حلهرا
 رتگبزر نیز انتخابی حفاظتی شبکه حفاظتی، اهداف افزایش با

 شبکه در استان سطح از انتخابی مساحت درصد است. شده
 عبارت به است. شده تعیین حفاظتی اهداف شبیه تقریباً حفاظتی

 به %25 و %10 ،%15 ،%0 حفاظتی اهداف به دستیابی برای دیگر
 (،%1/15) کیلومترمربع 2111 (،%23/0) کیلومترمربع 1511 ترتیب
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 از (% 4/22) کیلومترمربع 4012 و (%23/11) کیلومترمربع 2358
 است شده بیشتر حفاظتی هدف چقدر هر است. نیاز استان سطح
 در و است نیاز پرندگان از حمایت برای استان از بیشتری سطح

 مورد مساحت و حفاظتی هدف اختالف باالتر، حفاظتی اهداف
 دوم سناریوی در دقیقاً مطلب این عکس است. شده بیشتر نیاز

 در موجود حفاظتی مناطق که هنگامی یعنی است افتاده اتفاق
 حفاظتی هدف برای نمونه عنوان به .شدند لحاظ نهایی حلهرا
 یحال در شود حفاظت استان سطح از %74/17 تا است نیاز ،0%

 باید استان سطح از %11/24 ،%25 حفاظتی هدف برای که
 به وابسته زیادی حد تا الگوریتم این خروجی اصوالً شود. حفاظت

 پراکنش و لعهمطا منطقه استفاده، مورد زیستیعتنو اجزای تعداد
 به مساحت، کمترین با کندیم تالش الگوریتم و دارد هاهگون

 درصد است ممکن ،بنابراین یابد. دست مدنظر حفاظتی اهداف
 به آن از کمتر حتی و حفاظتی دفه شبیه آمده دست به مساحت

 تعداد یا رتگبزر اهداف زانیم هر است مشخص آید. دست
 شده ترتسخ اهداف به دستیابی شود انتخاب بیشتری هایهگون

 اهداف به دستیابی برای بیشتری بسیار مساحت است ممکن و
 شده یدیتا نیز دیگر یهامطالعه توسط موضوع این باشد. نیاز

 هنگامی دریافتند (Pawar et al., 2007) نمونه عنوان به است.
 برای شود استفاده حفاظتی بندیتاولوی در گونه 85 از که

 سطح از % 04/17 و 08/0 ترتیب به %25 و 0 اهداف به دستیابی
 برای گونه 131 از که یمهنگا و شود حفاظت تا است نیاز منطقه

 به %25 و 0 اهداف به دستیابی برای شود استفاده بندیتاولوی
 حفاظت تا است نیاز منطقه سطح از %1/25 و 7/0 به ترتیب
 نتایج تقریباً (1333 ،همکاران و مهری) نیز ایران در شود.

 هدف به دستیابی برای شدند متوجه و آوردند دست به مشابهی
 مرز، طول کنندهلتعدی از متفاوت مقادیر طبق درصد 35 حفاظتی

 مازندران استان سطح از درصد 11/34 تا 33/11 از است نیاز
 صدق کامالً نیز پژوهش این مورد در موضوع این شود. حفاظت

 مقدار یک تنها از استفاده ،پرندگان هایهگون تنها انتخاب کند.یم
 که گلستان استان خاص وضعیت و مرز طول بهینه نندهکلیتعد

 بکر و خوردهتدس کمتر مناطق استان جنوب و شمال تقریباً
 آمده دست به هایتمساح درصد که است شده سبب باشندیم

 از ترممه اما اند؛هآمد دست به حفاظتی اهداف شبیه تقریباً
 براساس که است پیشنهادی هایهلک موقعیت اعداد، این نزدیکی

 که طورهمان .شودیم بررسی موجود حفاظتی مناطق کارایی آن
 است متغیر انتخابی یاههلک اندازه است مشخص (3) لشک در

 قسمت در لکه نیرتگبزر وجود سناریو، چهار شباهت وجه اما
 در اصلی لکه سه ،%0 حفاظتی هدف در است. استان شرقی
 حدود تا که نداهگرفت قرار مرکزی شمال و شرقی جنوب شرق،
 قزانقایه، مناطق مجاور یا منطبق ترتیب به اههلک این زیادی

 حفاظتی هدف افزایش با .اشندبیم اهبتاال مجموعه و گلستان
 و شده حفظ میانی شمال و شرقی لکه دو موقعیت تقریباً ،15 به

 شرقی جنوب لکه اندازه اما است شده رتگبزر نیز اهنآ اندازه
 پارک تا است لوه حفاظتی منطقه بر منطبق بیشتر و یافته کاهش

 استان غرب در باریکی لکه ،اههلک این بر عالوه گلستان. ملی
 همپوشانی گمیشان تاالب با حدودی تا که است شده انتخاب

 شده انتخاب استان جنوب در نیز دیگر لکه 4 همچنین ؛دارد
 در تغییری تقریباً %25 و 10 به حفاظتی اهداف افزایش با است.

 یافته افزایش اههلک اندازه تنها و است نشده ایجاد اههلک موقعیت
 حفاظتی، اهداف افزایش با که است این مهم مطلب تنها است.

 هدف در و شده انتخاب استان شرقی شمال در بیشتری مناطق
 کردند. ایجاد منطقه همان در را بزرگ لکه دو ، %25 حفاظتی

 با حفاظتی شبکه با موجود حفاظتی مناطق همپوشانی میزان
 ،58/21 ،8/14 ترتیب به درصد 25 و 10 ،15 ،0 گوناگون اهداف

 گمیشان منطقه (.1) جدول آمد دست به درصد 25/43 و 21/31
 یاههشبک با را همپوشانی میزان رینتشیب مناطق بین قزانقایه و

 ییالق خوش و عزیزآباد منطقه و اشندبیم دارا انتخابی حفاظتی
 تا مناطق سایر و نگرفتند قرار حفاظتی یاههبست از کدام هیچ در

 آمده دست به نتایج .نداهگرفت رقرا حفاظتی یاههبست در حدی
 همپوشانی %05 از کمتر حالت بهترین در که است این نشانگر

  دارد. وجود انتخابی حفاظتی شبکه و موجود حفاظتی مناطق بین
 است. موجود یحفاظت مناطق لیتکم هدف دوم، یویسنار در

 تا شد فیتعر ایگونه به یریزبرنامه یواحدها تیوضع ،نیبنابرا
 یحفاظت هایشبکه یینها حلراه در حتماً موجود یحفاظت مناطق
 جزو هم ممنوع شکار مناطق است ذکر به الزم باشد. یانتخاب

 بر یانتخاب یحفاظت مناطق (4) شکل در اند.شده لحاظ مناطق
 یحفاظت مناطق لیتکم یبرا گوناگون یحفاظت اهداف اساس
 با یانتخاب مناطق باًیتقر ،%0 هدف در است. شده آورده موجود
 به یحفاظت هدف یوقت دارد. یهمپوشان موجود یحفاظت مناطق

 و ابدییم شیافزا هیقزانقا منطقه وسعت ابدییم شیافزا 15%
 انتخاب هاتاالب مجموعه کنار در یمرکز شمال در زین ایلکه
  است. شده
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  که حالتی در گوناگون حفاظتی اهداف براساس انتخابی حفاظتی مناطق :(3)شکل

 نداهنشد لحاظ نهایی حل راه در موجود حفاظتی مناطق
 
 
 
 
 
 

 موجود حفاظتی مناطق با انتخابی حفاظتی مناطق همپوشانی میزان :(1) جدول

 حفاظتی مناطق مساحت حفاظتی هدف
(2km) 

 حفاظتی مناطق درصد
 با همپوشانی درصد

 موجود حفاظتی مناطق
0% 1511 23/0 8/14 

15% 2111 1/15 58/21 

10% 2358 23/11 21/31 

25% 4012 4/22 25/43 
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 دوم( )سناریوی گوناگون اهداف اساس بر موجود حفاظتی مناطق تکمیل برای انتخابی حفاظتی مناطق (:4) شکل

 

 لکه ه،یقزانقا منطقه وسعت شیافزا همراه شود %10 هدف یوقت
 یبزرگ لکه نیهمچن است. هشد انتخاب آن مجاور در زین یگرید

 است. شده انتخاب هابتاال مجموعه مجاور یمرکز شمال در
 سه که شده انتخاب زین کوچک لکه پنج لکه، دو نیا رغمیعل

 جنوب در لکه کی و غرب در لکه کی ،یشرق شمال در لکه
 یعنی مذکور اهداف به یابیدست یبرا است. شده انتخاب یمرکز

 4317 و 3335 ،3321 ،3557 به بیترت به %25 و 10 ،15 ،0
 ،74/14 بیترت به ریمقاد نیا که است ازین فضا کیلومترمربع

 پوشش را استان سطح از درصد 11/24 و 07/13 ،28/11

 اهداف طبق یانتخاب یحفاظت شبکه یهمپوشان زانیم دهند.یم
 به موجود یحفاظت مناطق با درصد 25 و 10 ،15 ،0 یحفاظت

 عبارت به ای باشد؛یم درصد 3/07 و 3/71 ،7/80 ،1/34 بیترت
 به تا است ازین مذکور یحفاظت اهداف به یابیدست برای گرید

 مناطق به فضا لومترمربعیک 2575 و 1143 ،474 ،115 بیترت
 (.2 )جدول شود برآورده یحفاظت اهداف تا شود اضافه موجود

 است. تأمل قابل اریبس اول یویسنار جینتا با جینتا نیا سهیمقا
 است. یحفاظت شبکه مساحت زانیم ارتباط نیا در نکته رینتممه
 و 10 ،15 ،0 یحفاظت اهداف به یابیدست برای اول یویسنار در
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 کیلومترمربع 4012 و 2358 ،2111 ،1511 بیترت به درصد 25
 و است شتریب اریبس ریمقاد نیا دوم یویسنار در اما است ازین فضا

 کیلومترمربع 300 و 1182 ،1115 ،1341 بیترت به اهنآ اختالف
 در یحفاظت اهداف به یابیدست برای گرید عبارت به ای باشد.یم

 که است ازین استان سطح از ریتککوچ درصد اول یویسنار
 در اما است مذکور یحفاظت اهداف هیشب باًیتقر آن ریمقاد

 باز موجود یحفاظت مناطق یبیتقر پوشش %14 دوم یویسنار
 و دهد پوشش را %0 یحفاظت هدف %155 طور به است نتوانسته

 استان سطح از %11 حدود تا است ازین %15 هدف یبرا یحت
 کردن محدود لیدل به یتفاوت نیچن علت حال هر به شود. حفظ

 موجود یحفاظت مناطق کامل پوشش به یحفاظت مناطق انتخاب
  باشد.یم

 
 دوم( )سناریوی موجود حفاظتی مناطق با اهنآ همپوشانی میزان و حفاظتی مناطق مساحت (:2)جدول

 
 مورد پرندگان از حفاظتی مناطق حمایت وضعیت به ترقدقی نگاه

 داخل پرندگان پراکنش درصد میانگین که دهدیم نشان مطالعه
 3 تنها و باشدیم درصد 7/18± 72/5 موجود حفاظتی مناطق

 شبکه درون آنها پراکنش از %35 از بیش (%7) پرنده گونه
 از بیش (%82) گونه 151 و است گرفته قرار حفاظتی مناطق

 نتایج است. گرفته قرار حفاظتی شبکه درون آنها پراکنش 15%
 ،حفاظتی مناطق توسط حمایت بیشترین با پرندگان که داد نشان

 حدآستانه اگر .بالعکس و باشندیم محدود پراکنش با هایهگون
 شبکه شود، لحاظ نیاز مورد حفاظتی درصد حداقل عنوان به 0%

 قرار حفاظت مورد را هاهگون تمام است توانسته موجود حفاظتی
 که شود فرض یعنی شود داده قرار %15 آستانه حد گرا اما دهد،

 مورد باید استان سطح در پرنده یک پراکنش از %15 حداقل
 کامل طور به هاهگون %18 یا گونه 23 حدود گیرد قرار حفاظت

 قرار حفاظت مورد موردنظر حفاظتی هدف به دستیابی برای
 سه حفاظت در موجود حفاظتی مناطق دیگر عبارت به اند.هنگرفت
 کرده تالش سناریو دو اجرای که اندهنبود موفق پرندگان از گروه
 بیشتر اول گروه کند. حمایت بیشتر گروه سه این از تا است

 خورکیماه تاالبی، سنقر مانند کنارآبزی و آبزی پرندگان شامل
 پرستوی سفید، بال دریایی پرستوی ارغوانی، حواصیل ابلق،

 بزرگ، اگرت شکیل، آبچلیک باکالن، ،سفید گونه دریایی
 در هاییهلک انتخاب باشد.یم پاسبز آبچلیک و زیکت آبچلیک

 این از حفاظت میزان افزایش برای سناریو دو هر در استان شمال

 که است پرندگانی به مربوط دوم گروه است. بوده پرندگان گروه
 و دارند پراکنش شده حفاظت مناطق از خارج در معمول طور به

 این از دارند وابستگی ساختنانسا مناطق به حتی آنها از برخی
 قمری یاکریم، خانگی، گنجشک پرندگان به توانیم گروه

 کرد. اشاره گلوخرمایی زنبورخور و سبزقبا ،خانگی قمری معمولی،
 مناطق در %15 از کمتر پراکنشی دارای پرندگان این تمام

 است شده تالش سناریو دو اجرای با که بودند موجود حفاظتی
 که هاییهلک بیشتر یابد. افزایش نیز پرندگان این حفاظتی پوشش

 پوشش برای است شده پیشنهاد استان مرکزی هایتقسم در
 از برخی شامل سوم گروه است. بوده پرندگان این حفاظتی
 پیغو، به توانیم پرندگان این ترینممه از است. شکاری پرندگان

 کرد. اشاره قرقی و کوچک دلیجه کوچک، جغد کوچک، پیغوی
 استان شرق شمال و شرق و جنوب در پیشنهادی هایهلک

 با حال هر به دهد. پوشش را پرندگان این پراکنش است هتوانست
 گونه جز به هاهگون تمام برای حفاظتی اهداف سناریو، دو اجرای
 برای %25 و 10 حفاظتی پوشش است. شده تامین بزرگ باکالن

 بود ایهگون تنها و است نشده تامین سناریو دو هر در گونه این
 هایهلک یافت افزایش %10 از بیش به حفاظتی اهداف وقتی که

 این مدنظر پراکنش از کامل طور به نتوانستند پیشنهادی حفاظتی
 فعلی حفاظتی مناطق که حالتی در حال هر به کنند. حمایت گونه
 موجود مناطق تکمیل هدف و باشد نهایی حل راه در حتماً باید

 که است مشاهده قابل محسوس خأل استان قسمت دو در است؛

 یحفاظت هدف
 یحفاظت مناطق مساحت

(2km) 
 )%( یحفاظت مناطق

 با یهمپوشان

 )%( موجود یحفاظت مناطق

 شده اضافه مساحت
(2km) 

0% 3557 74/14 1/34 115 

15% 3321 28/11 7/80 474 

10% 3335 07/13 3/71 1143 

25% 4317 11/24 3/07 2575 
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 عبارت به دارد قرار مرکزی و شرقی شمال در قسمت دو این
 قزانقایه مناطق موردنظر اهداف به رسیدن برای سو یک از دیگر

 آجی و آلماگل آالگل، هایبتاال و صوفیکم و شرقی شمال در
 دارا را هاهگون حفاظت برای الزم کفایت مرکزی شمال در گل
 مناطق این در حفاظتی شبکه محدوده تا است الزم و باشندینم

 انجام یهامطالعه منطقه در مشابهی مطالعه تاکنون .یابد افزایش
 (Momeni Dehaghi et al., 2013) تنها است؛ نشده

 حمایت برای شدهتحفاظ مناطق کارایی با ارتباط در را ایهمطالع
 تنها حالت، نیبهتر در دریافتند که دادند انجام پستاندار گونه 3 از
 موجود حفاظتی مناطق و پیشنهادی هایهلک بین 7/17%

 حفاظت مناطق نبودن نهیبه هندهدننشا که دارد وجود یهمپوشان
 دستیابی برای که داد نشان ایشان بررسی نتایج است. یفعل شده

 حفاظت مناطق موردنظر، گونه 3 میان از ،%25 حفاظتی هدف به
 گونه 3 مطلوب ایههستگایز 25% از حفاظت در تنها فعلی، شده

 گونه 1 و هستند موفق بز و کل و میش و قوچ ،یاهقهو خرس
 کنونی، شرایط در شوکا و مرال وش،گهسیا شنگ، قرقاول، کبک،

 سناریوی در ایشان .ندارند قرار حفاظت تحت مطلوب صورت به
 ستگاهیز % 25 از حفاظت یبرا که ندکرد یریگهجینت تکمیلی
 مناطق سطح به هکتار 21855 حدود در دیبا ا،ههگون مطلوب
  شود. افزوده استان یفعل شده حفاظت

 مباحث از یکی حفاظتی مناطق ناکافی اختصاص حال، هر به
 دیگر یهامطالعه توسط که است حفاظت زییرهبرنام در متداول

 Cowling et al., 2003, Rodrigues et) است شده ذکر نیز

al., 2004, Tognelli et al., 2008.) یهامطالعه نیز ایران در 
 و مهری ؛1383 ،همکاران و جعفری) مانند دیگری

 اشاره موضوع این به (1330 ،همکاران و یوسفی ؛1333،همکاران
  اند.هکرد
 موجود حفاظتی شبکه که سدریم نظر به شده ذکر مباحث بنابر
 پژوهش این )در هددیم پوشش را استان سطح %14 تقریباً که

 از اطمینان برای است( شده لحاظ نیز ممنوع شکار مناطق
 Rodrigues) نیست. کافی موردنظر پرندگان یاههگون پایداری

and Gaston, 2001) مساحت درصد حداقل که کردند اشاره 
 تعداد افزایش با منطقه یک در اههگون حفاظت برای نیاز مورد
 شده بررسی کارایی ،بنابراین ؛ابدییم افزایش هدف یاههگون
 حتی و پرندگان سایر و است شده ذکر پرنده گونه 123 برای تنها
 دوزیستان، خزندگان، پستانداران، مانند منطقه جانوران سایر
 این و ؛نداهنشد لحاظ ستییزعتنو عناصر سایر حتی و ا،هیماه

 یا و جانوری هایهآرای سایر جایگزین تواندینم جانوری گروه
  .باشد زیستیعتنو اجزای سایر

 با پرنده، گونه 123 پراکنش ایههنقش براساس پژوهش، این در
 حفاظتی یاههلک دهشیازسهیشب تبرید الگوریتم از استفاده
 اهداف به دستیابی برای شده شناسایی مناطق شد. انتخاب

 در یرانگمیتصم برای مفیدی شروع نقطه پرندگان، حفاظتی
 فراهم گلستان استان در باارزش و مهم مناطق ندیبتیاولو

 حفاظتی مناطق پیرامون یا مرز در باارزش یاههلک .ندکیم
 مدیریت اهنآ برای سپر ایههستگایز عنوان به واندتیم موجود

 مشخص را موجود حفاظتی مناطق مرز تغییر الگوی ای شود
 باشد مناطقی بر متمرکز باید احتماالً حفاظتی ایهتیفعال .کندیم

 یاههمرحل کنندهپشتیبانی یا تخریب میزان رینتشیب دارای که
 یاههلک انتخاب باشد. زادآوری مناطق مانند حشوتایح حساس
 یاههداد مانند دیگری یاههداد به نیاز عمل در حفاظتی

 مطالب یندبعجم در دارد. نیز تهدیدات و اجتماعی -اقتصادی
 پژوهش این خروجی .الف است: الزم نکته چند ذکر شده، اشاره
 پرندگان جدید یاههداد با باید و است مذکور پرندگان برای تنها
 معرفی نهایی نتیجه به رسیدن .ب شود، تکمیل منطقه سطح در
 ریذپنامکا پژوهش یک تنها انجام با عمل در حفاظتی یاههلک

 مراحل تمام .ج دارد، نیاز زمینه این در متعددی هامطالعه و نیست
 شد تالش اگرچه است قطعیت عدم و خطا دارای پژوهش انجام

 و فنون توسعه .د و یابد کاهش حداقل به اهتیطعقمعد این تا
 ارتباط در پایه یاههداد ،نبود خأل وجه هیچ به جدید یفزارهاامنر
 زیربنای ،ییاههداد چنین همچنان و ندکینم پر را ستییزعتنو با

 تنها اهشرو و فنون این و است حفاظتی ایهییرگمیتصم تمام
  است. نظر مورد اهداف به دستیابی برای ابزاری
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