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 ی هاتیجمعی مطلوب هاستگاهیز بر پراکنشعوامل محیطی  ریتأث

 پارک ملی کویر در (Gazella bennettii) جبیر
 

 

 دانشگاه  ،واحد علوم و تحقیقاتگروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست،  :رمضان جمشیدی

 آزاد اسالمی، تهران، ایران 

 گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات :*هرسینیجلیل ایمانی، 

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 

 دانشگاه آزاد  ،طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقاتگروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع   :مهدی رمضانی

 اسالمی، تهران، ایران

 :دانشگاه آزاد  ،گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات برهان ریاضی

 اسالمی، تهران، ایران

 1397 مهرتاریخ پذیرش:            1397 تیر تاریخ دریافت:

 چکیده

ی طیمحستیزتا بتوان عالوه بر آگاهی از عوامل  شودیمسبب  هاگونهی در مدیریت ریگمیتصم بانیعنوان ابزار پشتبه ستگاه،یز یسازمدل            

ی مطلوب برای گونه را در سطح مناطق تحت حفاظت مشخص نموده، هاستگاهیز، هاآنبر مطلوبیت زیستگاه یک گونه و ترتیب اهمیت  رگذاریتأث

در پارک  ریعوامل مؤثر بر حضور جب نیترمهم نییتعو  ستگاهیز بررسی مطلوبیت مطالعه نیانسبت به اتخاذ اقدامات مدیریتی مناسب اقدام نمود. در 

در پارک ملی کویر و چهار  یرنقطه حضور جب ۷۸براساس  سازیمدل .مورد بررسی قرار گفت یحداکثر آنتروپ تمیالگوربا استفاده از  ریکو یمل

انجام  992/0 برابر با AUC مقدارو  یبینی عالکارایی پیشگروه متغیر محیطی شامل متغیرهای فیزیوگرافی، پوشش اراضی، انسانی و اقلیمی با 

 و 65/456ترتیب در حدود بهی جبیر در پارک ملی کویر هاتیجمعبرای با مطلوبیت باال و متوسط  یهاستگاهیمساحت زشد. براساس نتایج 

 از فاصله ریمتغ به مربوط ر،یکو یمل پارک در ریجب یهاتیدر توسعه مدل پراکنش جمع ریمتغ تأثیرگذارترین کیلومترمربع برآورد شد. 05/6۷9

 تنوع بانی،محیط یهاپاسگاه تا فاصله ،یاهیگ پوشش پیتسنجی انجام شده و براساس حساسیت شناسایی شدها و آبشخورها( )چشمه یآب منابع

 .بودند ریجب پراکنش مدل ساخت در گرید مهم یرهایمتغ ازجمله یاراض پوشش و دما ساالنه محدوده ها،یناهموار

 (Gazella bennettii) ریجب آنتروپی، پارک ملی کویر، حداکثر مطلوبیت زیستگاه، کلیدی: کلمات

 Jalil.imani@ut.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

خانواده گاوسانان، زیرخانواده  از (Gazella bennettii) ریجب گونه        

 و غربمرکز  است. پراکنش جهانی جبیر از Gazellaو جنس  هاآنتلوپ

هندوستان شروع شده و به سمت پاکستان، جنوب افغانستان تا ایران 

شرقی . دامنه گسترش این گونه در مرکز، جنوب و جنوبابدییمادامه 

از استان سمنان  ترقیدقطور ( و به۲۰۰۲ و همکاران، Karamiایران )

ی البرز، شروع و در شرق زاگرس به سمت جنوب هاکوه تهجنوب رش در

شرقی تا نواحی مرزی سیستان تا جزایر خلیج فارس و به سمت جنوب

این گونه، کاهش  (.۲۰1۴ و همکاران، Akbari) ابدییم ادامه بلوچستان و

چند دهه  طول ایران، پاکستان و افغانستان در جمعیتی را در شدید

(. Groves، ۲۰۰1و   Hemami؛Habibi، ۲۰۰1) است کرده تجربه گذشته

دلیل شکار به 195۰کاهش شدید جمعیت جبیر در ایران از سال 

بسیاری از  198۰اتفاق افتاده است و تا سال  رمجازیغو  هیرویب

 ( اما هنوزHemami ،199۴محلی در کشور ناپدید شدند ) یهاتیجمع

تا هرمزگان  جنوب سمت گرفته به سمنان شمال از یاگسترده انتشار

و همکاران،  Akbari) دارد تا مرز پاکستان شرق سمت و به )شرق زاگرس(

 تواندیمی مختلف داشته و هاطیمحجبیر سازگاری خوبی با  (.۲۰1۴

ی و اتپهی باز و مناطق زارهادرختچهخشک،  برگپهنی هاجنگلدر 

 در گونه این هند در (.Rahmani، 199۰) کند زندگی یاماسه

زیست  متریلیم 75۰-15۰ سالیانه بارندگی با میانگین ییهاستگاهیز

ی هاستگاهیزدر  گونه این ایران در کهیحالدر .(Rahmani، 199۰) کندیم

متر میلی ۲5۰-5۰خشک و خیلی خشک با میانگین بارندگی سالیانه 

تپه  معموالًو  کندیمزیست  هادشت. جبیر ایرانی در کندیمزندگی 

 ارتفاع .(۲۰1۳ همکاران، و Akbari) دهدیم ترجیح را ماهورها

متر باالتر از سطح دریا در جزایر الوان، هنگام  1۰ی جبیر از هاستگاهیز

متر در پارک ملی خبر در کرمان  ۲۰۰۰و هرمز در خلیج فارس تا 

، از نظر جهانی IUCN (۲۰17)به استناد آخرین ارزیابی  امتداد دارد.

ترین نگرانی قرار گرفته است. ( در طبقه کمG. bennettiiگونه جبیر )

 ریپذبیآسدر طبقه  IUCN 199۴ی سال بندطبقهالبته این گونه در 

توجه به  اما ،ترین نگرانی قرار گرفته بوددر طبقه کم ۲۰۰۳و سال 

ی موجود در ایران هارگونهیزوضعیت  احتماالً که این نکته ضروری است

ی قبلی هاگزارشاز وضعیت جهانی گونه است. براساس  ترکنندهنگران

Hemami  وGroves (۲۰۰1 تعداد جبیرهای ) 1۳۰۰ایران حدود 

براساس آخرین  اما جمعیت گونه جبیر در ایران رأس ذکر شده بود،

و همکاران،  Akbariاست )رأس برآورد شده  ۳۰۰۰بیش از  هاگزارش

گونه در حال کاهش  طورکلی روند وضعیت جمعیت اینبه (.۲۰1۴

در ایران  (.IUCN SSC Antelope Specialist Group ،۲۰17است )

( از شکارگران طبیعی جبیر Homami ،۲۰1۰و  Farhadiniaیوزپلنگ )

 علل از گرید یکخواران طبیعی یو عالوه بر طعنه شودیممحسوب 

 کلتیموتورس لهیوستعقیب و شکار آن به ،هاآن تیجمع دیشد کاهش

های اهلی دام لهیوسمبیل تخریب زیستگاه و اشغال آبشخورها بهو اتو

(. براساس اطالعات موجود، در گذشته شکار 1۳88 یی،ایاست )ض

ی جبیر در ایران هاتیجمعتوسط انسان عامل اصلی کاهش  هیرویب

و معدنی،  خدماتی کشاورزی، شدت توسعه به توجه است اما امروزه با بوده

ی جبیر هاتیجمعی مطلوب برای احیاء هاستگاهیزمحدودیت جدی 

بر انتخاب زیستگاه نقش  مؤثرشناخت عوامل   کامالً محسوس است.

داشته و اطالعات مهمی را در اختیار  هاگونهمهمی در تعیین توزیع 

ی نظیر معرفی مجدد گونه، انتقال و مسائلکه با  دهدیممدیرانی قرار 

ای حفاظت کارآمدتر از گونه توسعه مناطق تحت مدیریت جدید بر

، Swaisgoodو  Stamps ؛۲۰۰6 و همکاران، Rotenberry) دارند سروکار

ی توزیع گونه با استفاده از ارتباط میان متغیرهای هامدل(. ۲۰۰7

امکان قائل شدن تفاوت بین  هاگونهمحیط زیستی و نقاط حضور 

که این تعیین  کندیمی مختلف از نظر کیفیت را فراهم هاستگاهیز

 (Franklin ،۲۰۰9) شودیماستفاده  مؤثرکیفیت زیستگاه در مدیریت 

ی شناسستیزی مطلوبیت زیستگاه به ابزار بسیار مهمی در هامدل و

 یهاهیبرای آزمون نظر توانیها را ماین مدل .اندشدهحفاظت تبدیل 

 ها،گونه تهاجم اثرات ارزیابی شناختی،بوم زیستی، جغرافیای

، Zimmermann و Guisan) هاگاهرهیذخ انتخاب حفاظتی، یهایزیربرنامه

های های مختلفی از حفاظت نظیر حفظ گونهجنبه نیچنهم( و ۲۰۰۰

 هاگاهرهیذخو طراحی  وحشاتیحدر معرض خطر، تضاد بین انسان و 

(Hirzel  ،؛ ۲۰۰1و همکارانJohnson  ،۲۰۰۴و همکاران )برد. کاربه 

بر انتخاب زیستگاه و  مؤثرمنظور شناخت عوامل مطالعه بهدر این 

جبیر در پارک ملی کویر، روش حداکثر  تعیین کیفیت زیستگاه

( که نسبت به تعداد ۲۰۰6و همکاران،  Phillips)آنتروپی یا مکسنت 

و همکاران،  Petersonتری نشان داده )کم نقاط حضور حساسیت کم

 Phillipesگارپ دارد ) افزارنرمبه  ی نسبتترقیدقبینی و پیش (۲۰۰7

عنوان کارایی آن به ( و۲۰۰7و همکاران،  Peterson؛ ۲۰۰6و همکاران، 

خوب  هاروشپراکنش در مقایسه با سایر  سازیمدلی هاروشیکی از 

و همکاران،  Pearson؛ ۲۰۰9و همکاران،  Phillipsاست )ارزیابی شده 

 استفاده قرار گرفت.( مورد ۲۰۰6 و همکاران، Elith؛ ۲۰۰7

 

 هامواد و روش

هزار هکتار  67۰وسعت  با ریکو یمل پارک: منطقه مورد مطالعه       

هزار هکتار منطقه حفاظت  ۲5۰و  یهزار هکتار آن پارک مل ۴۲۰که 

 ثبتدر فهرست مناطق تحت حفاظت  1۳۴۳شده است که در سال 

ی کمی از نواحی جنوبی در استان هابخشو در استان سمنان و شده 
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 51و  58و  ۲8“ی جغرافیایی هاعرضاصفهان قرار گرفته است و بین 

 ۳۴و  55و  17”تا  ۳۴و  17و  15”طول شرقی و  5۳و  ۳و  18”تا 

 155گونه پستاندار،  ۳۴ یمنطقه دارا نیا عرض شمالی قرار دارد.

 نیترمهم ازجملهشده است.  ییگونه خزنده شناسا ۳۴گونه پرنده و 

 ،راهراه کفتار گرگ، ،یرانیا پلنگ ،ییایآس وزپلنگی: آن پستانداران

و  گواتردار یآهو گوش،اهیس شغال، بز، و کل قرمز، روباه ،یشن گربه

 یهاگونه ستگاهیز از استفاده و پراکنش کهنیا به توجه بااست.  ریجب

 و شودینم محدود شده حفاظت مناطق یحفاظت مرز به وحشاتیح

 مشاهده ریکو یمل پارک یحفاظت مرز رونیب در ریجب حضور از یمشاهدات

 صورتبهمحدوده پارک ملی و  زا فراتر مطالعه مورد منطقه مرز شده،

را دربر  ریکو یپارک مل یکه مرزها شد گرفتهدرنظر  لیمستط کی

 (.1)شکل  ردیگیم

 قیتحق شرو

بازدیدهای میدانی برای تهیه الیه نقاط  تهیه الیه نقاط حضور:       

( 1۳95 ماهیدتا  1۳9۴ ماهید)از  سالهکحضور گونه طی یک دوره ی

 یمل پارککیلومتر در  1۰تا  5ترانسکت به طول  1۰شد. تعداد  انجام

 ،ی جبیر را پوشش دهندهاستگاهیزعمده  باًیتقری که اگونهبه  ریکو

از موتورسیکلت  هاترانسکتانتخاب شد. برای بازدید فصلی از این 

موقعیت دقیق مشاهده جبیر با  78استفاده شد. در طی این مطالعه 

 .(۲شکل شد )( ثبت GPSی جهانی )ابیمکانسیستم 

چهار گروه متغیر محیطی شامل متغیرهای : متغیرهای محیطی       

مطلوبیت  سازیمدلپوشش اراضی، انسانی و اقلیمی برای  فیزیوگرافی،

متغیرهای ی جبیر در پارک ملی کویر انتخاب شد. هاتیجمعزیستگاه 

 هایناهمواراز سطح دریا، جهت و نقشه تنوع  ارتفاع شامل فیزیوگرافیک

از مرکز ملی  هانقشهاین  دست آمد.( بهDEMو نقشه رقومی ارتفاعی )

ی ایران تهیه شدند. زبری زمین، معیاری کمی از میزان بردارنقشه

ی زمین )انحراف معیار تغییرات ارتفاع( در هایناهموارتغییرپذیری 

که با استفاده از تابع  استشعاع یک کیلومتری از مرکز هر پیکسل 

focal statistics افزار نرم درArcGIS طبقات پوشش  الیه متغیر شد. تهیه

اراضی از نقشه پوشش اراضی ایران تهیه شده در سازمان  کاربری

الیه طبقات  و مراتع برای منطقه مورد مطالعه استخراج شد. هاجنگل

تیپ گیاهی در منطقه مورد مطالعه  9پوشش گیاهی در مجموع شامل 

و  هاچشمهالیه فاصله تا منابع آبی ) نیچنهم(. 1جدول شد )تهیه 

 آبشخورها( تهیه شد.
 

 

 ریکو یمل پارک یاهیگ یهاپیت :۱ جدول

 

عبارتند از: الیه فاصله تا  یانسان عوامل با مرتبط یرهایمتغ       

ی خاکی در منطقه مورد هاجادهی نوع دوم که تنها شامل هاجاده

بانی )پاسگاه سیاه کوه، ی محیطهاپاسگاهمطالعه است. الیه فاصله تا 

پاسگاه ملک آباد و پاسگاه سفید آب( استخراج شد. متغیرهای اقلیمی 

دمای روزانه، حداقل دمای سردترین ماه،  شامل دامنه میانگین

فصل، میانگین دمای  نیترگرممحدوده ساالنه دما، میانگین دمای 

تهیه شدند.  WorldClimداده سردترین فصل و بارش ساالنه از بانک 

(Hijmans  ،۲۰۰5و همکاران). که مدل مکسنت نسبت رغم اینعلی

 

 
 در ریکو یمل پارک و مطالعه مورد منطقه تیموقع نقشه: ۱ شکل

 رانیا
 

 
: نقشه نقاط حضور جبیر در منطقه مورد مطالعه۲شکل   

 تیپ گیاهینام  نام علمی

Artemisa. s - Stipa یال اسب -درمنه دشتی 

Artemisia-dendrostellara سیاه گینه -درمنه دشتی 

Artemisia. s - siedlitezia اشنان -درمنه دشتی 

Artemisia. s - Zyghophyllovm فیچ -درمنه دشتی 

Artemisia. s -Zyghophrllyllum-Siedlitzia اشنان -قیچ -درمنه دشتی 

Aellorupos بونو 

Halostachis-Halocnemum-Siedliznia شور رویان 

Artemisia. S- Ephedra ریش بز -درمنه دشتی 

Haloxylon - stipa-Calligonum سبک رویان 
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همبستگی میان متغیرهای تری به کم حساسیت مشابه یهامدل سایر به

از زوج متغیرهایی  یکی فقط (،۲۰۰9و همکاران،  Phillips) دارد محیطی

( در مدل مورد استفاده قرار گرفت <7/۰rکه همبستگی باال دارند )

(Trisurat  ،برای انتخاب متغیرهای مناسب در ۲۰1۲و همکاران .)

ت و از ، همبستگی متغیرها مورد بررسی قرار گرفسازیمدلفرایند 

 1۴وجود نداشت  7/۰آنجا که میان متغیرهایی همبستگی بیش از 

از چهار گروه متغیرهای محیطی برای ساخت مدل نهایی انتخاب  متغیر

 Arcافزار با استفاده از نرم یطیمستقل مح یرهایمتغ یهاهیالشدند. 

GIS 10 ( و پس ۳۰×۳۰شدند )اندازه سلول  یو سپس رستر یرقوم

که قابل  Asciiمختصات، به فرمت  ستمیمرزها و س یسازکسانیاز 

 شدند. لیافزار مکسنت است تبدنرم طیاستفاده در مح

صد در 75از  مدل ساختن برای: ی مدلاندازراهساخت و        

 یارزیاببرای  وبرای ساختن مدل ( model trainingحضور ) یهاداده

مدل با  یانداز. راهشد( استفاده model testinngها )درصد داده ۲5 از

 رمنظوبهاجرا انجام شد.  5۰۰۰متقابل و  یابیارز یتکرار برا 1۰

 صورتبهنقطه  1۰۰۰۰ ،(commission error) ارتکاب یخطا محاسبه

 .دیردعنوان نقاط عدم حضور کاذب انتخاب گبه نهیزمپس از یتصادف

برای مشخص کردن آستانه زیستگاه مطلوب و نامطلوب )تهیه نقشه 

 % 1۰آستانه  از پیوسته مطلوبیت زیستگاه( )صفر و یک( از نقشه دوتایی

 Raes) شداستفاده  (percentile training presence 10) آموزشی حضور

ت . نقشه پراکنش مطلوبیت زیستگاه بالقوه جمعی(۲۰۰9و همکاران، 

اال مطلوبیت ب ،1طبقه ی مجدد در سه طبقه بندطبقهجبیر از روش 

وب ( و نامطل55/۰تا  18/۰ بین )آستانه متوسط مطلوبیت (،55/۰)آستانه 

ستانه آ( تهیه شد. حد آستانه نامطلوب براساس 18/۰تر از )آستانه کم

 ی حضور درنظر گرفته شد.هاداده 1۰منطقی صدک 

 یآمار یهاروش نیترمتداول از ROC یمنحن :مدل اعتبارسنجی       

(. Elith، ۲۰11) است شده بینیپیش یهامدل یابیارز و سازیمدل جهت

( برابر با احتمال قدرت تشخیص میان نقاط AUCسطح زیرمنحنی )

 (.۲۰۰۴ ،و همکاران Philips) حضور توسط یک مدل است عدم و حضور

 ینیبشیاست که پ یمعن نیباشد، بد 5/۰برابر با  ایتر کم AUC اگر

 یآن براساس نقاط تصادف ینیبشیپ با حضورمدل براساس نقاط 

مدل متوسط،  کی انگریب 7/۰تا  5/۰ نیب AUCندارد. عدد  یتفاوت

 مدل یعال ینیبشیپ انگریب 9/۰از  شیمدل خوب و ب 9/۰تا  7/۰ نیب

 نان،یاطم فواصل آوردن دستبه یبرا (.۲۰۰6 ،همکاران و Phillips) است

 شد. مانجابار  999( Bootstrapاسترپ )بوت قیاز طر AUC محاسبه

برای : جک نایف تحلیل از استفاده با مدل یسنجتیحساس       

 مدلی و تعیین اهمیت هر یک از متغیرهای موجود در سنجتیحساس

مکسنت که شامل بهره نسبی  افزارنرمی محاسبه شده توسط هاآماره از

( استفاده Jackknife test) فیناجک زمونمشارکت برای هر متغیر و آ

 (.۲۰۰6 ،و همکاران Phillips)شد 

 

 نتایج 
در  از نقاط قوت مدل مکسنت خودکفا بودن یکی: ارزیابی مدل       

مدل  یابیبه ارز توانیم ROCنمودار  یقمدل است. از طر یابیارز

 یبار اجرا 1۰( برای AUC یانگین)م ROCمکسنت پرداخت. مقدار 

 و دست آمدبه 99۲/۰ یرجب یتپراکنش جمع یمدل مکسنت برا

 یربالقوه جب پراکنش بینیپیش مدل Swetsبندی طبقه براساس توانیم

 (.۳دانست )شکل  یعال ییکارا یدارا در پارک ملی کویر را

پیوسته پراکنش بالقوه  نقشه :زیستگاه مطلوبیت خروجی       

مطلوبیت زیستگاه  سازیمدل. استخروجی مدل مکسنت  نیترمهم

 افزارنرمی نقاط حضور و متغیرهای منتخب، در هاهیالبا استفاده از 

این نقشه برای جمعیت جبیر در منطقه مورد  مکسنت انجام شده و

ی بندطبقه، نقشه 5آورده شده است. شکل  ۴ مطالعه در شکل

ده مورد مطالعه را نشان جمعیت جبیر در محدومطلوبیت زیستگاه 

نتایج  آورده شده است. ۲. مساحت هریک از طبقات در جدول دهدیم

ی و تعیین اهمیت هر یک از متغیرهای موجود در مدل، سنجتیحساس

ی موجود در مدل، نشان داد که هاآمارهبراساس برآیندی از 

تأثیرگذارترین متغیرهای مدل پراکنش جبیر در محدوده مورد 

و آبشخورها(،  هاچشمهمربوط به متغیر فاصله از منابع آبی )مطالعه، 

ی، تیپ پوشش گیاهی، تنوع بانطیمحی هاپاسگاهفاصله تا 

و  ۳جدول است )، محدوده ساالنه دما و پوشش اراضی هایناهموار

 .(6شکل 

 

 
 MAXENT مدل توسط محاسبه شده ROC منحنی :۳شکل 
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 ی جبیر در محدوده مورد مطالعه و پارک ملی کویرهاتیجمع: مساحت طبقات زیستگاه ۲جدول 

 طبقه
 پارک ملی کویر محدوده مورد مطالعه

 درصد کیلومترمربع(مساحت ) درصد مساحت )کیلومترمربع(
 ۳6/1۰ 65/۴56 ۲8/۴ 1۰/5۲۲ : مطلوبیت باال1طبقه 

 ۴1/15 ۰5/679 ۲1/6 ۲۰/757 : مطلوبیت متوسط۲طبقه 
 ۲1/7۴ 95/۳۲68 ۴9/89 ۳۲/1۰9۰۳ : نامطلوب۳طبقه 

 1۰۰ 65/۴۴۰۴ 1۰۰ 6۲/1۲18۲ جمع

میزان درصد مشارکت و اهمیت جایگشتی متغیرهای چهار گروه برای مدل پراکنش جمعیت جبیر در پارک ملی کویر : ۳جدول   

 یگشتیجا یتاهم درصد مشارکت واحد یعالمت اختصار یرهامتغ

     یزیوگرافیف یرهایمتغ
 1/۳ ۴/17 ارتفاع ییراتتغ یبضر Roughness هایبردار ناهموارسنجه
 1/۲ 7/57 درجه Aspect جهت

 ۲/1۴ 9/۲ متر Elevation یاارتفاع از سطح در
     یسطح اراض یرهایمتغ

 1/7 9/6 ینپوشش زم یپنوع ت Landuse یپوشش سطح اراض
 Dis-Water Distance ۲/1۲ 1/۴5 یفاصله از منابع آب

 9/۲ ۴/1۴ یاهیپوشش گ هاییپنوع ت Vegetation یاهیپوشش گ یپت

     یعوامل انسان یرهایمتغ

 Dis-Road Distance ۲/۰ 6/1 یارتباط یهافاصله تا راه
 Dis-E-M-S Distance 5/۰ ۲/5 بانیمحیط یهافاصله تا پاسگاه

     یمیاقل یرهایمتغ
 ۲/1 1/۰ گرادیدرجه سانت Bio-2 وزانهر یدما یانگیندامنه م

 ۲/۰ ۰ گرادیدرجه سانت Bio-6 ماه ینسردتر یحداقل دما
 1/۰ 5/۰ گرادیدرجه سانت Bio-7 محدوده ساالنه دما

 ینترگرم یدما یانگینم
 فصل

Bio10 ۳/۰ ۰ 1۰×  گرادیدرجه سانت 

 ینسردتر یدما یانگینم
 فصل

Bio11 ۳/۰ ۰ 1۰×  گرادیدرجه سانت 

 ۰ ۲/۰ ماهانه یانگینمتر ممیلی Bio12 بارش ساالنه
 8/۰ 1/۰ ماهانه یانگینم مترمیلی Bio16 فصل ینتربارش مرطوب

 6/1 9/۰ ماهانه یانگینمتر ممیلی Bio18 فصل ینتربارش گرم

 

 

 
ی جبیر در محدوده مورد مطالعه و هاتیجمع: مطلوبیت زیستگاه ۴شکل 

 پارک ملی کویر
 و مطالعه مورد محدوده در ریجب یهاتیجمع ستگاهیز تیمطلوب: ۵ شکل 

ی با مطلوبیت باالتر، مناطق سبز هامکان: مناطق قرمز نشانگر ریکو یمل پارک

 مناطق نامطلوب است. دهندهنشاندارای مطلوبیت متوسط و مناطق سفید 
   



 پارک ملی کویر درجبیر  یهاتیجمعی مطلوب هاستگاهیز بر پراکنشعوامل محیطی  ریتأثهمکاران                                 جمشیدی و

۲۰ 
 

 بحث 

بدون  تواندیم( نشان داد که جبیر 198۴) Sterndableمطالعه        

 از منابعنیاز به منابع آب آزاد، به حیات خود ادامه دهد و با تغذیه 

کند  نیتأمنیاز آبی بدن خود را  که محتوی آب زیادی هستند، غذایی

(Goyal  ،1988و همکاران)،  مطالعه حاضر نشان داد که فاصله از اما

متغیرهای تأثیرگذار بر  نیترمهممنابع آبی )چشمه و آبشخور( از 

طور ی جبیر در پارک ملی کویر بههاتیجمعمطلوبیت گونه است و 

و آبشخورها(  هاچشمهی اطراف منابع آبی )هاستگاهیزمعمول در 

خوانی ( هم1۳9۴)بری اکبا مطالعه  کامالًکه این مورد  اندشدهپراکنده 

ی هاگونهگرمای شدید، شوری زیاد و آب اندک  که در آن مطالعه دارد

پناهگاه  درگیاهی مصرفی جبیر، دالیل وابستگی جبیر به منابع آبی 

در پاک  تواندیمبیان شده بود که این موارد  ریانجدره وحشاتیح

سبب وابستگی جبیر به منابع آبی باشد. البته در مطالعه  زملی کویر نی

Henley ( ۲۰۰7و همکاران ،)Farhadina ( ۲۰۰9و همکاران) اکبری و 

نیز رابطه مثبتی بین دسترسی به منابع آبی  (1۳87همکاران ) و

 .نشان داده شده است Gazellaی جنس هاگونهسطحی و حضور 

این  دهدیممنحنی پاسخ جبیر به متغیر پوشش اراضی نشان        

( ۰-۲5پوشش ی با مراتع ضعیف )با درصد هاستگاهیزگونه اکثراً در 

ی با پوشش مرتعی متوسط )با درصد پوشش هاستگاهیزپراکنش دارد. 

( فقط در مناطق کوهستانی پارک ملی کویر وجود دارد که 5۰-۲5

طورکلی اراضی شور و بایر از . بهندکیمجبیر از این مناطق پرهیز 

یی از هابخشاما  شودینمی مناسب برای جبیر محسوب هاستگاهیز

دلیل باال ی دریاچه نمک قرار دارد بهاهیحاشاین مناطق که در بخش 

 باً یتقربودن سطح آب زیرزمینی و رشد گیاهان شورپسند زیستگاه 

حاضری و دیگران . در بررسی گردندیممطلوبی برای جبیر محسوب 

بر استفاده گونه از زیستگاه اثر مثبت  پسندعلف شوروجود  (1۳88)

 داشته است.

 ،یفنولوژ مراحل اه،یگ نوع به وانیح توسط ییغذا میرژ انتخاب       

 یبستگ مرتع در آن یفراوان و اهیگ ساختار پوشش، یهافرم تنوع فصل،

منحنی پاسخ جبیر به متغیر تیپ  (.۲۰۰6و همکاران،  Duncan) دارد

این گونه به ترتیب  دهدیمپوشش گیاهان در پارک ملی کویر نشان 

سیاه گینه و سپس تیپ  -ی با تیپ درمنه دشتیهاستگاهیزابتدا 

 .کنندیماسکنبیل را انتخاب  -سبد -اشنان و تاغ -دشتی گیاهی درمنه

ی هاتیحمش میزان بارش ساالنه نواحی مطلوب برای پراکن       

چنین، متر توسط مدل برآورد شد. هممیلی 1۰۲تا  88جبیر در حدود 

فصل سال،  نیترمرطوبدر  مترمیلی 58تا  ۴5مناطقی با میزان بارش 

ی جبیر دارد. مناطقی با هاتیجمعتری برای حضور اولویت بیش

دلیل نزدیک شدن به ارتفاعات منطقه تر از این حد بهمیزان بارش بیش

ترین . پارک ملی کویر، بیششودینمی جبیر محسوب هاستگاهیزاز 

. کنندیممیزان بارش خود را در فصل سرد زمستان دریافت 

ی با میانگین دمای هاستگاهیز، دهدیمی پاسخ نشان هایمنحن

رای در فصل سرد زمستان ب گرادیسانتحداقل بین پنج تا هفت درجه 

 ی جبیر مناسب است.هاتیجمعحضور 

ی جبیر در پارک ملی کویر هاتیجمعی مطلوب برای هاستگاهیز       

. مناطقی با ارتفاع حدود ابدییمبا افزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش 

 .شوندیمبرای جبیر محسوب  هاستگاهیزمتری بهترین  85۰

از متغیرهای توپوگرافی است که تابعی از  هایناهموار بردارسنجه

که با افزایش درجه یا درصد شیب، طوریه. باستتغییر ارتفاع و شیب 

. در این مطالعه با افزایش شودیمنیز زیاد  هایناهموار بردارسنجهعدد 

شدت کاهش  مطلوبیت زیستگاه به هایناهموار بردارسنجهعدد 

و مناطقی که دارای پستی  هاستگاهیز دهدیم. این متغیر نشان ابدییم

برای جبیر مناسب نیست. به احتمال زیاد،  باشندیمو بلندی زیاد 

. مطالعات کندیمدلیل کاهش دید اجتناب جبیر از این نوع مناطق به

ی هم زیستگاه با جبیر است هاگونهانجام شده روی هوبره آسیایی که 

که این گونه از مناطق دارای پستی و بلندی زیاد  دهدیمنیز نشان 

 (.۲۰۰5 ،و همکاران Le Cuziat and) کندیمدوری 

)شامل:  یفاصله تا مناطق انسان یرپاسخ مربوط به متغ یمنحن       

( نشان داد، با یارتباط یهاو راه یطبانیمح یهافاصله تا پاسگاه یرمتغ

. ابدییکاهش م تگاه تا حدیزیس مطلوبیتمناطق  اینفاصله از  اندکی

فرعی  یارتباط یهاو راه یبانطیمح یهااین مناطق شامل پاسگاه

 مورد بانانطیمح توسط عمدتاًهستند که در منطقه قرار دارند و 

 عادتها جاده نیا به ریجب کهنیا به توجه با و گرفته قرار استفاده

 
آزمون جک نایف برای بررسی اهمیت متغیرهای محیط زیستی نتایج : ۶شکل 

 در توسعه مدل پراکنش جبیر
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 اجتنابها جاده نیا از لذا نشده وانیح متوجهها آن از یخطر و کرده

 .کنندینم

 تواندیوجود سه عامل پناه، غذا و آب مگفت  توانیمطور کلی هب       

ی مناسب هاستگاهیکند. ز نیرا تأم یاهر گونه یاز بقا ییدرصد باال

مناطق دشتی حاشیه دامنه برای جمعیت جبیر در پارک ملی کویر، 

دارای میزان بارش ساالنه در زارها مناطق کوهستانی و حاشیه شوره

از این میزان  مترمیلی 58تا  ۴5)حدود  مترمیلی 1۰۲تا  88حدود 

( و دارای پستی و کندیمفصل سال ریزش  نیترمرطوببارش در 

باال و متوسط  یتبا مطلوب یهاستگاهیمساحت ز بلندی کمی هستند.

در حدود  یبترتبه یرکو یدر پارک مل یرجب یهاتیجمع برای

آب، دشت  یدکیلومترمربع برآورد شد. دشت سف ۰5/679و  65/۴56

(، دشت چاه قرقره و یغمبرکوه )چشمه پ یاهشکرآب، دشت نصار س

 یرا در پارک مل یرمهم جب یهاستگاهیمست، از ز میشدشت چاه 

 .شوندیم محسوب یرکو

 

 منابع

 .۱۳87 .،کیابی، بزادهراد، ب. و حسن؛ بهروزی.اکبری، ح .۱

بررسی مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی در منطقه حفاظت شده 

 ،۴6 ، شماره۳۴کالمند بهادران یزد. مجله محیط شناسی. سال 

 .118تا  111ات فحص

بررسی  .۱۳9۳ .،و رضایی، ح .مرادی، ح؛ وارسته.اکبری، ح .۲

( در فصل Gazella bennettii shikariiترکیب و رجحان غذایی جبیر )

دو فصلنامه  .حیات وحش دره انجیر استان یزد بهار در پناهگاه

 .۴۲تا  ۳5، صفحات ۲، شماره ۴خشک بوم. جلد 

استفاده از  .۱۳88 .،الدین، س؛ همامی، م. و خواجه.حاضری، ف .۳

( در Gazella subgutturosaجوامع گیاهی توسط آهوی ایرانی )

پناهگاه حیات وحش موته. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 

 .۴۳5تا  ۴۲7حات صف، ۴8، شماره 1۳ سال

راهنمای صحرایی پستانداران ایران. انتشارات  .۱۳88 .،ضیایی، ه .۴
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