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 4داد یزدان ینحس؛ 3یاکبر یمرتض؛ 2یمیآزاده کر؛ 1زاده یمابراه یدمج

 

دانشگاه  ،زیستیطو مح ییعدانشکده منابع طب ،زیستیطگروه مح زیست،یطمح یدانش آموخته علوم و مهندس -1

 ، ایران، مشهدمشهد یفردوس

 ، ایران، مشهدمشهد یدانشگاه فردوس ،زیستیطو مح یعیدانشکده منابع طب ،زیستیطگروه مح یاراستاد -2

 یدانشگاه فردوس زیست،یطو مح یعیدانشکده منابع طب ،یابانیمناطق خشک و ب یریتمد یگروه آموزش استادیار -3

 ، ایراند، مشهمشهد

یایی، و علوم در یعیمدرس، دانشکده منابع طب یتدانشگاه ترب ،یستز یطمح یعلوم و مهندس یدکتر ینشجودا -4

 ، ایراننور

 (03/30/33تاریخ پذیرش -30/30/33)تاریخ دریافت  

 

 :چکیده

این وسیستم اهمیت زیادی دارد. جلوگیری از خسارت دیدن منابع طبیعی و محیط زیست، توسعۀ پایدار و پایداری اکدر شناختی ارزیابی توان بوم

های پستانداران شاخص انجام گرفت. یازده نمایه در قالب نه استان خراسان رضوی در حفاظت از برخی گونهشناختی بومپژوهش با هدف ارزیابی توان 

حفاظت، فاصله از منابع آبی و فاصله از معیار کلی شامل فاصله از جاده، شیب، ارتفاع، تراکم پوشش گیاهی، جهت جغرافیایی، فاصله از مناطق تحت 

کار گرفته شد که با توجه به تأثیرگذاری آنها در پتانسیل زیستگاه ارزیابی شدند. اهمیت نسبی معیارها با روش مناطق مسکونی و کشاورزی به

های کل و بز، ترین معیار برای گونه، مهمنتایج تحقیق برای کاربری حفاظتبراساس مراتبی در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تعیین شد. سلسله

ترتیب با های گربۀ پاالس، پلنگ، گربۀ شنی، کاراکال و کفتار عامل ارتفاع به؛ برای گونه372/1و  342/1ترتیب با ضریب قوچ و میش عامل شیب به

؛ و برای آهو عامل پوشش گیاهی 220/1ی با ضریب ؛ برای یوزپلنگ عامل فاصله از اراضی کشاورزی و مسکون332/1و  232/1، 333/1، 242/1ضرایب 

توانند برای شده در این تحقیق میدار شناساییهای اولویتمسئوالن حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی، از مکان تعیین شد. 300/1با وزن 

 ریزی و گسترش مناطق تحت حفاظت جدید استفاده کنند. برنامه

 AHP یایی،اطالعات جغراف یستمس یستی،حفاظت، حفاظت از تنوع ز بندییتاولو ی،شناختومتوان ب یابیارز واژگان:کلید 

 

                                                 
  :ایمیل:                                                            12003733742نویسنده مسئول؛ تلفن karimi@um.ac.ir-az 

 



 0711 تابستان ،2 شماره ،47دوره ایران، طبیعی منابع طبیعی، زیست محیط

 

 233صفحه 

 مقدمه .1

ترین عوامل نابودی تنوع تخریب زیستگاه از مهم

(. Chase et al., 2020زیستی در عصر حاضر است )

در طی چند دهۀ اخیر در ایران نیز جمعیت بیشتر 

اهش یافته نحو چشمگیری کهای پستانداران بهگونه

تری از لحاظ طوری که در وضعیت نامطلوباست، به

 Shoaee andاند )پذیری قرار گرفتهآسیب

Yarmohammadi Barbarestani, 2016 .)

ها به علت تبدیل مراتع و جنگلها بهتخریب زیستگاه

های مسکونی، ، مکانهااراضی کشاورزی، باغ

کاهش  سازی سببسازی و جادهو راه هاکارخانه

ها، جلوگیری از حیات وحش، تجزیۀ زیستگاه

جایی و مهاجرت حیوانات و نیز دسترسی سریع و جابه

های امن آنها آسان شکارچیان و دامداران به زیستگاه

های حیات (. ایجاد پناهگاهZiaee, 2008شده است )

وحش، کنار گذاشتن اراضی پهناور و بکر به دور از هر 

های حفاظتی، سعۀ سیستمبرداری، توگونه بهره

ای و جهانی در کنار تدوین های منطقههمکاری

برداری تجاری از مقررات در خصوص ممنوعیت بهره

هایی است که برای حفاظت از حیات وحش از شیوه

کار گرفته شده است ها بهها و زیستگاهگونه

(Majnoonian, 2000 شناخت عوامل مؤثر بر .)

های فاظت از زیستگاهزیستگاه حیات وحش برای ح

مانده، تأثیر مهمی در جلوگیری از کاهش باقی

 ,Makhdoumجمعیت حیات وحش خواهد داشت )

(. استان خراسان رضوی دارای یک پارک ملی، 2014

ملی و  -سه پناهگاه حیات وحش، سه اثر طبیعی

 Malekianویک منطقۀ تحت حفاظت است )بیست

et al., 2020; Khorasan Razavi Department 

of Environment, 2021;گوناگونهای (. پژوهش 

های جانوری و گیاهی استان دربارۀ حفاظت از گونه

و  Malekianصورت گرفته است. برای مثال، 

در تحقیقی به بررسی عوامل  2121همکاران در سال 

تهدید گونۀ آهوی ایرانی در مناطق تحت حفاظت 

ی حفاظت این استان و ارائۀ راهبردهای مدیریتی برا

( احتمال 2103و همکاران ) Sarbazگونه پرداختند. 

حضور گونۀ زرده بر در استان خراسان رضوی را 

بینی اساس روش حداکثر آنتروپی پیشبر

( به بررسی فون 2102و همکاران )   Yousefiکردند.

شدۀ جنگل خواجه اقدام خزندگان منطقۀ حفاظت

ران و همکا Naghi Nejadنمودند. همچنین 

کی و پراکنش جغرافیایی ی( به بررسی فلوریست2102)

 مرزی هایکوهستان ارتفاعاتهای گیاهی در گونه

در استان خراسان رضوی پرداختند. با وجود ارزنه 

واسطۀ آنها مندی که بهاین، تحقیقات علمی و نظام

های های حفاظتی استان براساس نوع گونهاولویت

های زیستگاه شاخص و در معرض تهدید و نوع

بندی شوند انجام نگرفته حساس آنها تعیین و اولویت

است. ارزیابی سرزمین برای کاربری حفاظت ممکن 

های مکانی متعددی منجر شود است به یافتن گزینه

دلیل کمبود منابع و بودجه که حفاظت از همۀ آنها به

&  Astudillo-Scaliaپذیر نیست )امکان

Albuquerque, 2020ها این صورت باید گزینه (. در

منظور انتخاب بهینه مقایسه شوند که در این میان به

ها برای این تحلیل چندمعیاره از بهترین روش

گیری هاست. این روش چارچوب تصمیممقایسه

ریزی محلی است؛ زیرا اهداف مناسبی برای برنامه

ناپذیر را در نظر متناقض، مبهم، چندبعدی و مقایسه

(. بنابراین Barzeh Kar et al., 2016گیرد )می

سازان و ارزیابی برای مشارکت گروهی تصمیم

ریزی، معیارهای مختلف و بهبود کیفیت برنامه

ریزی مشارکتی ضرورت سازی گروهی و برنامهتصمیم
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(. برای مثال، Ahmadi Sani et al., 2011دارد )

Faridi ( روش ارزیابی چندمعیاره 2103و همکاران )

منظور ارزیابی به GISو  AHPهای همراه روشهرا ب

شدۀ های منطقۀ حفاظتشناختی جنگلتوان بوم

و  Joziکار بردند. در پژوهش دیگری، ارسباران به

منظور ( از روش ارزیابی چندمعیاره به2102همکاران )

شدۀ تعیین توان محیط زیستی منطقه حفاظت

اربری منظور استقرار کورجین در استان تهران به

و همکاران  Mehriگردشگری استفاده کردند. 

منظور بررسی زیستگاه بالقوۀ (، پژوهشی را به2102)

پستانداران برمبنای روش ارزیابی چندمعیاره برای 

آمایش سرزمین در استان مازندران انجام دادند. در 

این پژوهش به بررسی اجمالی زیستگاه بالقوۀ هشت 

زندران و انتخاب گونه پستاندار در استان ما

های زیستگاهی در استان پرداخته ترین لکهمناسب

شد. به این منظور از روش ارزیابی چندمعیاره و 

های مطلوبیت زیستگاه منطق فازی برای تهیۀ نقشه

 ها استفاده شد. در پژوهشی دیگر،بالقوۀ گونه

Mahfuzi  وGashtasb (2102 به طراحی و ،)

ت قوچ و میش البرزی های مهاجرسازی گذرگاهمدل

شدۀ ورجین پرداختند. در این در منطقۀ حفاظت

های زیستگاهی پژوهش تعیین مطلوبیت و انتخاب لکه

دهی و تلفیق چهار نقشۀ کاربری و با روش وزن

های پوشش اراضی، مدل رقومی فاصله از راه

دسترسی، مدل رقومی ارتفاع از سطح دریا و 

انجام گرفت.  GISهای توپوگرافی در محیط موقعیت

های ارزیابی چندمعیاره در در خارج از ایران نیز، روش

های مربوط به گیریتحقیقات متعددی در تصمیم

کار گرفته شده ریزی و مدیریت سرزمین بهبرنامه

از  2103و همکاران در سال  Heاست. برای مثال، 

منظور به GISهای ارزیابی چندمعیاره و تلفیق روش

شناختی یک کانون یا منطقۀ پذیری بومبارزیابی آسی

شناختی در چین استفاده کردند. در پژوهش داغ بوم

از  (2102)و همکاران  Martínez-Sastreدیگری، 

همراه رویکرد معیاره بههای ارزیابی چندروش

های اجتماعی مشارکتی از طریق درگیر کردن گروه

یر منظور ارزیابی سناریوهای متفاوتی برای تغیبه

ای در اسپانیا استفاده کردند. کاربری اراضی در منطقه

های ارزیابی های گستردۀ روشبا توجه به قابلیت

های متداول دیگر ویژه در تلفیق با روشچندمعیاره به

در پژوهش حاضر سعی شده ریزی سرزمین، در برنامه

 است با ترکیب آنها با سیستم اطالعات جغرافیایی،

سازی بی و نظر کارشناسی به مدلمراتتحلیل سلسله

شناختی مطلوبیت سرزمین برای حفاظت از تنوع بوم

زیستی پستانداران شاخص در استان خراسان رضوی 

 اقدام گردد.

 هامواد و روش .2

 . منطقۀ پژوهش2-1

منطقۀ مورد مطالعه در این پژوهش استان 

طور کلی دارای خراسان رضوی است. شمال استان به

یی معتدل و سرد کوهستانی است. وهواشرایط آب

ترین منطقۀ شمالی خراسان حاصلخیزترین و متراکم

های اقتصادی و بخش استان از نظر جمعیت، فعالیت

امکانات زیربنایی است. منطقۀ مرکزی استان دارای 

صحرایی مالیم بوده و فعالیت اصلی وهوای نیمهآب

های وسیع اقتصادی آن کشاورزی است که در دشت

های جنوبی بینالود تا کویر نمک و مناطق نهدام

گیرد. جنوب استان کویری مرز افغانستان انجام می

صحرایی است. هوای خشک و نیمهونیز دارای آب

 توپوگرافی خاص هایویژگی با رضوی خراسان استان

  تنوع از اقوام تعدد و مناطق کویری وجود اقلیمی، و
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  های مورد نظرسازی مطلوبیت سرزمین برای گونهشده برای نقشهبقات در نظر گرفتهمعیارها، زیرمعیارها و ط -1جدول 

 وجتود .استت برخوردار نیز شمگیریچ زیستی

 پتراکنش دائمتی، هایرودخانه وجود انبوه، هایجنگل

 پرندگان، پستانداران، از اعم دارمهره گونۀ 711 بر بالغ

منطقتته  23 وجتتود دوزیستتتان، و هتتاماهی خزنتتدگان،

هزار هکتتار، و  321تحت حفاظت با مساحت بیش از 

 اهمیتتی حتائزپستتاندار  هایگونه هایزیستگاه وجود

 معیارها زیرمعیارها طبقات
 پوشش گیاهی NDVIشاخص  خیلی کم و ناچیز

 کم 

 متوسط

 زیاد

 پوششتراکم تاج بدون پوشش مرتعی
 درصد 22

 درصد 22-21

 درصد 21بیش از 

 فاصله از رودخانه و منابع آبی فاصله تا چشمه ترکیلوم 2کمتر از 
 کیلومتر 2تا  2

 کیلومتر 2بیش از 

 فاصله تا آبراهه کیلومتر 2کمتر از 
 کیلومتر 2تا  2

 کیلومتر 2بیش از 

 فاصله از اراضی کشاورزی و مسکونی کیلومتر 2کمتر از 
 کیلومتر 2تا  0

 کیلومتر 2بیش از 

 فاصله از جاده کیلومتر 2کمتر از 
 کیلومتر 2تا  2

 کیلومتر 01تا  2

 کیلومتر 01بیش از 

 فاصله از مناطق تحت حفاظت  کیلومتر 2کمتر از 
 کیلومتر 2تا  0

 کیلومتر 2بیش از 

 درصد شیب درصد 011کمتر از 
 درصد 211تا  011

 درصد 211بیش از 

 های جغرافیاییجهت شمالی
 ربیجنوبی و غ

 شرقی

 ارتفاع از سطح دریا متر 0111کمتر از 
 متر 2111تا  0111

 متر 2111بیش از 

 تنوع پستی و بلندی مناطق کوهستانی مرتفع

ماهور و شنیتپه  

 دشت و اراضی مسطح
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Red Listاهمیت و جایگاه هر گونه در  -2جدول 

 Red Listه در جایگاه گون وزن گونۀ مورد مطالعه

 CR 2 یوزپلنگ

 EN 7 پلنگ

 VU 3 قوچ و میش، کل و بز، آهو

 NT 2 کفتار، گربۀ پاالس، گربۀ شنی

 LC 0 کاراکال

 از یکی به را استان پلنگ این ایرانی و یوزپلنگ مانند 

 منابع و محیط زیست نظر از کشور شاخص هایاستان

 Khorasan Razaviاست ) کرده تبدیل طبیعی

Department of Environment, 2019.) 

 . روش کار2-2

ترین فنون مقایسۀ زوجی، تحلیل یکی از رایج

 در وسیعی کاربرد که( است AHP) 2مراتبیسلسله

 Ghodsiدارد )طی محی ریزیبرنامه و زمین علوم

Pour et al., .)مراتبی اولین بار تکنیک تحلیل سلسله

ر این روش ارائه شد. د 0234توسط ساعتی در سال 

مراتبی وجود دارد. در سطح سه سطح و هدف سلسله

اول هدف، در سطح دوم معیارها و در سطح سوم 

گیرند. همچنین برای تعیین زیرمعیارها قرار می

اولویت و وزن معیارها، باید مقایسۀ زوجی بین همۀ 

 ای انجام گیرد.نقطهپارامترها و در قالب مقیاس نه

ها، اولین مرحله از فرایند شناسایی و توسعۀ معیار

رود. در این مرحله ارزیابی چندمعیاره به شمار می

گرفته و براساس بازدیدهای میدانی و تحقیقات انجام

شناسایی معیارهای مؤثر بر هر یک از اهداف پژوهش، 

شناختی تعریف شدند و نقشۀ مطلوبیت های بوممدل

تهیه شد.  v.17 IDRISIبرای حفاظت در محیط 

های ارزیابی مطلوبیت زیستگاه ی تهیۀ نقشهبرا

                                                 
2 - Analytic Hierarchy Process 

های شاخص و در معرض تهدید و تلفیق آنها گونه

دار برای برای دستیابی به نقشۀ مناطق اولویت

، خراسان رضویحفاظت از تنوع زیستی در استان 

 مراحل مختلف طی روند زیر صورت گرفت:

  انتخاب معیارها و زیرمعیارها و سپس

مقدار تأثیر در هدف  دهی آنها براساسوزن

یادشده با استفاده از فرایند تحلیل 

(: از راه مصاحبه با AHPمراتبی )سلسله

 متخصصان و تکمیل پرسشنامه؛ 

 منظور بندی معیارها و زیرمعیارها بهطبقه

مراتبی مقایسۀ زوجی در روش تحلیل سلسله

برای هدف شناسایی مناطق مناسب و 

دید مورد های در رده تهمطلوب برای گونه

 (؛0نظر )جدول 

 های مختلف مربوط به استاندارد کردن الیه

 معیارها و زیرمعیارها براساس روش فازی؛

  تهیه نقشۀ ارزیابی مطلوبیت کلی سرزمین

برای حفاظت با استفاده از روش تحلیل 

مراتبی و ارزیابی چندمعیاره براساس سلسله

های ارزیابی مطلوبیت سرزمین تلفیق نقشه

های شاخص و در معرض تهدید ونهبرای گ

 مورد نظر.

منظور تهیۀ نقشۀ کلی مطلوبیت سرزمین برای به

حفاظت در استان خراسان رضوی، با توجه به اهمیت 
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 وزن معیارهای مؤثر در ارزیابی مطلوبیت زیستگاه الف( کل و  بز، ب( گربه پاالس، ج( پلنگ، د( یوزپلنگ. -1شکل 

هرست سرخ موجود در و جایگاه هر گونه در ف 

(، IUCNالمللی حفاظت از طبیعت )اتحادیۀ بین

های ارزیابی مطلوبیت های مختلفی به نقشهوزن

 Mehta etها در نظر گرفته شد )سرزمین برای گونه

al., 2020ها با هم تلفیق شدند )جدول ( و این نقشه

2.) 

 نتایج .3

مقایسۀ زوجی بین نه معیار شامل فاصله از جاده، 

ارتفاع، شاخص پوشش گیاهی، جهت  شیب،

شده، فاصله از جغرافیایی، فاصله از مناطق حفاظت

اراضی کشاورزی و مسکونی، فاصله از منابع آبی، 

همچنین تنوع پستی و بلندی با توجه به میزان 

تأثیرگذاری آنها در مطلوبیت زیستگاه در مورد 

های پستانداران شاخص و در معرض تهدید گونه

های ان رضوی صورت گرفت. گونهاستان خراس

پستاندار در معرض تهدید استان براساس فهرست 

اند از: کل و بز، گربۀ پاالس، عبارت IUCNسرخ 

پلنگ، یوزپلنگ، قوچ و میش، کاراکال، گربۀ شنی، 

های مؤثر بر بندی الیهپس از طبقهکفتار و آهو. 

دهی به هر زیرمعیار و حفاظت زیستگاه هر گونه، وزن

های زوجی با توجه به هدف ه براساس مقایسهطبق

وزن هر معیار حاصل توسط کارشناسان صورت گرفت. 

های مختلف در دهی برای گونهاز ماتریس وزن

در نهایت، با نشان داده شده است.  2و  0های شکل

های آنها و ضرب وزن هر معیار و زیرمعیار در طبقه

برای  تلفیق آنها با هم، نقشۀ مطلوبیت زیستگاه

دست های پستاندار شاخص و در معرض تهدید بهگونه

های مربوط به ارزیابی بندی ارزشآمد. اساس طبقه

ها با روش شکست مطلوبیت سرزمین برای همۀ گونه

بندی طبقه ArcGIS v.10.3افزار در نرم 3طبیعی

ها در چهار طبقه شامل شد و بدین ترتیب ارزش

وسط و نامناسب مناطق بسیار مناسب، مناسب، مت

 (.7و  3های )شکل قرار گرفتند

های ارزیابی مطلوبیتت سترزمین در مرحلۀ بعد، نقشه

                                                 
3 Natural Breaks 
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 آهود(  کفتار،، ج( کاراکال و گربۀ شنی، ب( قوچ و میشوزن معیارهای مؤثر در ارزیابی مطلوبیت زیستگاه الف(  -2شکل 

شده در های ارائههای مختلف براساس وزنبرای گونه 

با هم تلفیق شدند و در نهایتت نقشتۀ کلتی  2جدول 

مطلوبیت سرزمین برای حفاظت برای استان تهیه شد 

 (.2)شکل 

کلتی منظور ارزیابی نقشۀ حفاظت، نقشتۀ همچنین به

بتا منتاطق تحتت مطلوبیت سترزمین بترای حفاظتت 

حفاظت موجود در استان خراسان رضوی مقایسه شد. 

 های منتتاطق تحتتتبتتدین منظتتور مجمتتوع مستتاحت

حفاظت محاسبه و سطح پوشش هر طبقه با توجه بته 

شتده مقایسته شتد. در نهایتت بینینوع کتاربری پیش

 دست آمد.به 3نتایج جدول 

درصد  29دهد که بیش از نشان می 3نتایج جدول 

مناطق تحت حفاظت در طبقات مناسب و خیلی 

درصد  94مناسب قرار دارند که از این مقدار بیش از 

ت در طبقۀ بسیار مناسب قرار مناطق تحت حفاظ

دارد و در منطقۀ نامناسب در هیچ قسمتی از مناطق 

دهندۀ دقت شود که نشانشده مشاهده نمیحفاظت

 زیاد نقشۀ مطلوبیت حفاظت است.

 گیری. بحث و نتیجه4

های ارزیابی چندمعیاره این است مزیت اصلی روش

ها با ترجیحات و که امکان تلفیق و تحلیل گزینه

های اجتماعی به روشی شفاف و های گروهلویتاو

&  Adem Esmailکنند )تکرارپذیر را فراهم می

Geneletti, 2018طور ( و به همین دلیل به

های حفاظت از محیط زیست ای در زمینهفزاینده

ترین گزینه )ها(، از راه برای تسهیل شناسایی مناسب

تلفیق اطالعات واقعی حاصل از نظرهای کارشناسی با 

 ,.Nordström et alروند )کار میاطالعات دیگر به

2011; Adem Esmail and Geneletti, 2018) 

های دهی به شاخصدر پژوهش حاضر، پس از ارزش

حفاظت، در  مورد ارزیابی مطلوبیت سرزمین برای

مورد گونۀ کل و بز شاخص شیب بیشترین وزن را در 

 342/1های زوجی دارا شد و با ضریب مقایسه
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 یوزپلنگ.  د( پلنگ،، ج( گربۀ پاالسنقشۀ مطلوبیت زیستگاه الف( کل و بز، ب(  -3شکل 

بیشترین تأثیر را در پتانسیل زیستگاه برای گونه کل 

و  Sarhang Zadehو بز داشت که با نتایج پژوهش 

( در منطقۀ کوه بافق روی این گونه 2100همکاران )

ارزیابی شده به روش مطابقت دارد. در نقشۀ تهیه

های دارای مراتبی، منطقهو تحلیل سلسله چندمعیاره

 10/1و  02/2ترتیب پتانسیل خوب و بسیار خوب به

درصد مساحت استان خراسان رضوی را به خود 

مناطق بیشتر در شمال و مرکز  اختصاص دادند. این

های تند استان ودۀ پژوهش در ارتفاعات و شیب  محد

و همکاران  Akbariهای قرار دارند که با یافته

( دربارۀ انتخاب زیستگاه گونۀ کل و بز در 2101)

های تند مطابقت دارد. نتایج ارتفاعات زیاد و شیب

س های زوجی برای گربۀ پاالتحقیق و ارزیابی مقایسه

نشان داد که مناطق دارای پتانسیل خوب و بسیار 

درصد  33/2و  32/3ترتیب خوب برای این گونه به

مساحت استان را به خود اختصاص دادند. این مناطق 

صورت بیشتر در شمال و غرب استان و همچنین به

های شرقی استان روی نقشۀ پراکنده در قسمت

ی شوند. براساس ارزیابپراکنش مشاهده می

های زوجی گونۀ پلنگ، دو شاخص ارتفاع از مقایسه

 )ب( )الف(

 )د( )ج(
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آهود(  کفتار،و گربۀ شنی، ج(  کاراکال ، ب( قوچ و میشنقشۀ مطلوبیت زیستگاه  الف(  -4شکل 

ترتیب با ضرایب سطح دریا و تنوع پستی و بلندی به

با اختالف زیادی نسبت به بقیۀ  297/1و  333/1

دارند. مناطق ها، از اهمیت بیشتری برخورشاخص

دارای مطلوبیت زیستگاه پلنگ نیز براساس وزن 

ها به چهار طبقۀ نامناسب، متوسط، مناسب و شاخص

خیلی مناسب تقسیم شدند. مناطق دارای پتانسیل 

و  14/21ترتیب خوب و بسیار خوب برای پلنگ به

درصد مساحت استان خراسان رضوی را به خود  22/3

ز با توجه به وزن بیشتر اختصاص دادند. این مناطق نی

عامل ارتفاع و تنوع پستی و بلندی، بیشتر در مناطق 

های اند که با یافتهکوهستانی و در ارتفاعات واقع شده

Rouhi ( و همچنین 2101و همکاران )Shoaee  و

Yarmohammadi Barbarestani (2109 در )

پارک ملی تندوره مطابقت دارند؛ اما در مورد گونۀ 

های براساس نظرهای کارشناسی و مقایسهیوزپلنگ، 

زوجی، عامل فاصله از اراضی کشاورزی و مسکونی با 

ترین معیار در نظر گرفته شد. ، مهم220/1ضریب 

نقشۀ پراکنش زیستگاه این گونه نیز برخالف 

های قبلی بیشتر در شمال شرق و نزدیک مناطق گونه

مرزی، جنوب و شرق استان خراسان رضوی واقع شده 

است. در بررسی زیستگاه گونۀ قوچ و میش نیز عامل 

تأثیرگذارترین  372/1تنوع پستی و بلندی با ضریب 

دهندۀ عامل در بین عوامل دیگر بود که نشان

های همبستگی زیاد زیستگاه این گونه با شیب

ماهورهاست. مناطق زیستگاهی گونۀ متوسط و تپه

استان قوچ و میش بیشتر در مناطق کوهستانی شمال 
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 دار برای حفاظت از تنوع زیستی استان خراسان رضویهای اولویتنقشۀ نهایی مکان -5شکل 

 

 دار برای حفاظتهای اولویتنقشۀ نهایی مکانمیزان همپوشی مناطق تحت حفاظت استان و  -3جدول 

طبقات نقشۀ مطلوبیت 

 برای حفاظت

مساحت 

 )کیلومترمربع(

 مساحت

(٪) 

مساحت موجود در 

 طبقه هر

درصد مساحت موجود 

 در هر طبقه

23709/33 مناطق نامناسب  27/23  1 1 

24302/23 مناطق متوسط  27/10  032/24  3/42  

33244/19 مناطق مناسب  33/92  0102/47  23/23  

02429/92 مناطق بسیار مناسب  04/34  2702/9  94/44  

و  Mahfuziخراسان رضوی است که با پژوهش 

Gashtasb (2102 و )Zeinal Pour  و همکاران

( که عامل شیب را از مؤثرترین عوامل در 2104)

دانند همخوانی دارد. زیستگاه زیستگاه این گونه می

گربۀ شنی و کاراکال در ارتفاعات پایین است. در 

همین زمینه معیار ارتفاع از سطح دریا با ضریب 

بیشترین ضریب را در شناسایی زیستگاه این  232/1

ها دارد. مناطق دارای پتانسیل خوب و بسیار گونه

 02/02و  42/27ترتیب خوب برای دو گونۀ یادشده به

درصد مساحت استان را به خود اختصاص دادند که 

ها بیشتر در مناطق براساس نقشۀ پراکنش این گونه

شرقی، جنوبی و غربی استان واقع شده است. در مورد 

و تنوع پستی و بلندی گونۀ کفتار نیز دو معیار ارتفاع 

بیشترین تأثیر را  233/1و  332/1ترتیب با ضرایب به

در زیستگاه این گونه دارند. دلیل آن، محل زندگی 

های ها و شیباین گونه یعنی ارتفاعات پایین و دشت

و همکاران  Karamiهای کم است که با یافته

( همخوانی 2109و همکاران ) Khaki( و 2119)
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پراکنش جغرافیایی نیز پتانسیل  دارد. از لحاظ

های زیستگاهی کفتار اغلب در شمال شرق، بخش

های غربی استان است. در جنوبی و قسمتی در بخش

های نهایت در مورد گونۀ آهو با توجه به نتایج مقایسه

توان بیان داشت که دو معیار پوشش زوجی می

و  300/1گیاهی و تا حدی شیب کم با ضرایب 

امل مهم در پراکنش آهو هستند. منطقۀ از عو 233/1

درصد مساحت  32خوب برای پراکنش آهو با حدود 

استان در بیشتر مناطق پراکنده است ولی منطقۀ 

کیلومتر  0723درصد و  2/0بسیار خوب با حدود 

مربع، بیشتر در شمال استان خراسان رضوی واقع 

ها و معیارها، توجیه است. شناسایی مشارکتی گزینه

دهی معیارها و های ارزیابی و وزنو ارتباط روش کافی

های انتخاب آگاهانۀ روش تلفیق معیارها از قابلیت

معیاره در زمینۀ حفاظت از های چندهای ارزیابیروش

&  Adem Esmailاند )طبیعت بیان شده

Geneletti, 2018 که در این تحقیق سعی شد از )

مناسب برای منظور شناسایی مناطق ها بهاین قابلیت

جثه و در معرض تهدید حفاظت از پستانداران بزرگ

( نیز بر 2103و همکاران ) Faridiاستفاده شود. 

های روش ارزیابی چندمعیاره پس از افزایش قابلیت

منظور شناسایی به GISو  AHPهای تلفیق با روش

های ریزیها و برنامههای تصمیم در ارزیابیاولویت

اندرکاران د. مسئوالن و دستسرزمین تأکید کردن

حفاظت و آمایش سرزمین استان خراسان رضوی 

منظور ارزیابی توانند از نتایج این تحقیق بهمی

های استان برای کاربری حفاظت از تنوع سرزمین

زیستی و نیز گسترش شبکۀ مناطق تحت حفاظت 

   استان استفاده کنند. 
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