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 چکیده

کهگیلویه و  استان در سولک، شدهحفاظت منطقه وری دربررسی مطلوبیت زیستگاه گونه کل و بز در فصل زادآ هدف مطالعه، این در            

جثه های زیستگاهی متوجه پستانداران بزرگترین تخریبدر حال حاضر بیش .است بوده هپ روش از استفاده بهمئی، با شهرستان بویراحمد،

پراکنش  های کمهای مطلوب گونهص زیستگاهخصوها بهای زادآوری و مطالعه آنهخوارانی مانند کل و بز است لذا حفظ زیستگاهخصوص علفبه

حل عملی برای انجام این مهم مطرح است با عنوان یک راهها خواهد داشت. ارزیابی زیستگاه بهسزایی بر بقا و تولیدمثل گونههمثل کل و بز تاثیر ب

دست آورد. برای این کار ابتدا منطقه به دو گونه را بهتوان مطلوبیت و تعداد واحدهای زیستگاهی موجود برای زادآوری این ارزیابی زیستگاه می

دهی به متغیرهای مختلف و رتبه HEPروش زیستگاه شمالی و جنوبی تقسیم شد. سپس ارزیابی زیستگاه گونه کل و بز در فصل زادآوری به

د تنشده عبار یریگزیستگاهی اندازه یهاشاخصند. زیستگاهی در دو زیستگاه انجام شد. در انتها نتایج حاصل از این دو مورد مقایسه قرار گرفت

شکارچیان،  آمد و رفتی، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از جاده، میزان دسترسی به منابع آب ،شیب، جهتتراکم و تنوع پوشش گیاهی، ارتفاع، از: 

برای هریک از  HSIمقادیر براساس مطلوبیت زیستگاه، سپس متغیر بود.  ۵تا  ۱امتیاز هر شاخص از  . خواریشدت حضور دام در منطقه و طعمه

 ها محاسبه شد.بخش

 زیستگاه، مطلوبیت زیستگاه، منطقه حفاظت شده سولک، کل و بز، خائیز کلیدی: کلمات

 f.sokhango95@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

ین عامل تهدید تنوع زیستی تربزرگ عنوانبهنابودی زیستگاه         

درصد انقراض  ۳۰حدود  در ۱۹۸۰سال  که تاینحوبهمعرفی شده است، 

است  وحش نسبت داده شدهیاتحها به تخریب و انهدام زیستگاه گونه

ها مطرح ترین فاکتورها در حفاظت گونهیکی از مهم عنوانبهیستگاه ز

 تبع به و جمعیت افزایش با امروزه(. ۱۳۸۵همکاران،  است )کرمی و

انسان،  وسطت هازیستگاه به تجاوز و زیستیطمح تخریب افزایش آن

 د. ازببر سربه بحرانی وضعیت در وحشتحیا هایزیستگاه شده سبب

 و متعدد کنندهآلوده عوامل وهوا، وجودآب تغییرات دلیلبه سویی

 حفاظت و عدم سالیخشک سوزی،آتش سیل، نظیر طبیعی بالیای

ها تخریب شده و وحش، بخشی از زیستگاههای حیاتکافی زیستگاه

وحش زیستگاه های حیاتبودی است. در بسیاری از گونهیا در حال نا

کند و ممکن است گونه برای زادآوری در فصل زادآوری تغییر می

دلیل سری فاکتورهای مطلوب دیگر را ترجیح دهد بهزیستگاهی با یک

دنیا آمده باید محیط امن وسرپناهی برای محافظت از که نوزاد بهاین

غذا برای ادامه زندگی خود بنابراین باید چنین خود داشته باشد و هم

ترین زیستگاه را برای زادآوری خود انتخاب کند تا بتواند به مطلوب

بقا خود ادامه دهد. تجزیه زیستگاه سبب کاهش مساحت و درنتیجه 

شود. نتیجه می کوچک هایزیستگاه محلی به هایشدن جمعیت محدود

ژنتیکی، افزایش حوادث یزی، کاهش تنوع آمدروناین امر افزایش 

(. ۱۳۸۹)مصطفوی،  است دموگرافیک و در نتیجه افزایش خطر انقراض

های انسان و بررسی تغییرات یک زیستگاه برای شناخت آثار فعالیت

 ازکمی انجام داد.  صورتبهالزم است که بتوان ارزیابی زیستگاه را 

ستگاه را ارزیابی ها بتوان زیکمک آنکه به هایی استروش رو نیاز بهینا

 زیستگاهکرده و در طول زمان کاهش کیفیت آن را برآورد نمود. 

 امر در و داشت خواهد هاگونه تولیدمثل و بقا بر سزاییهب مطلوب تأثیر

گیرد. تری قرار میمورد توجه بیش وحشحیات حفاظت و مدیریت

ل سازی مطلوبیت زیستگاه از ساهای ارزیابی و مدلبدین منظور روش

تاکنون با گستردگی روزافزونی در ارزیابی و مدیریت زیستگاه  ۱۹۷۰

. ازجمله مطالعات (Bartoszewicz ،2۰۰۸) گیرندمورد استفاده قرار می

انجام شده در ایران و جهان پیرامون مطلوبیت زیستگاه در فصل 

 ییهایبررس یط Lawes (۱۹۹۳،)و  Nanni از: کل و بز عبارتند زادآوری

و  یساختار اجتماع یهارابطه تفاوت Negev ابانیدر ب ریبج یبر رو

مطالعه کردند  ستگاهیرا با استفاده از ز رهایجب یخوارعلوفه یاستراتژ

 افتیو در قطعات جدا  ادیکه غذا با فواصل ز یدر نواح افتندیو در

 شوندیم افتیکوچک  یهاو در گروه نییتراکم پا در رهای.جب شودیم

که  یدر مناطق یول کنندیم تیگر فعالگان انتخابصورت چرندو به

 یهاو گله شوندیم دهیباشد، در تراکم باال د یاکپهریغذا فراوان و غ

درخصوص  یامقاله (۱۳۹۱) و همکاران شیرزاد .دهندیم لیتشک کوچک

 ندارائه نمود وحشاتیح تیریدر مد ستگاهیز تیمطلوب هیکاربرد نما

پرداخت شده که  ستگاهیز یابیارز یهامدل انواع یکه در آن به بررس

را به خود  یترشیتوجه ب ستگاهیمدل شاخص تناسب ز نیبنیدرا

را  ریجب ستگاهیز تیمطلوب یابی( ارز۱۳۸۹)یجلب کرده است. اوکات

و زمستان با استفاده  زییدر منطقه شکارممنوع مک سرخ در دو فصل پا

و  میه سه بخش تقسانجام داد که ابتدا منطقه را ب HEPاز روش 

شد و  ییدر منطقه شناسا ریجب یکیولوژیو ب یطیمح یفاکتورها

ی هاروش انواع. دیگرد نییآن تع یبرا ناهگاهغذا، پ یستگاهیز یازهاین

 HEPروش  توسعه با میالدی هفتاد دهه از زیستگاه سازیمدل مختلف

 رشگست و شروع آمریکا متحدهیاالتا آبزیان و وحشحیات سرویس توسط

گرفته و ابزاری مناسب  قرار استفاده موردوحش حیات مدیریت در و یافت

تخریب  ترینبیش حاضر حال در اند.شده معرفی مشکل این بر غلبه برای

خواران هست خصوص علفجثه بهزیستگاهی متوجه پستانداران بزرگ

 خصوصها بهآن مطالعه و هازیستگاه حفظ لذا (.۱۳۸۱ همکاران، و )فراشی

( Capra aegagrusکم پراکنش چون کل و بز ) و مهم هایگونه زیستگاه

لذا بررسی مطلوبیت زیستگاه گونه  سزایی برخوردار است.از اهمیت به

شده خائیز در  این مطالعه کل و بز در فصل زادآوری در منطقه حفاظت

 مورد پژوهش قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

استحفاظی  حوزه در واقع مطالعه مورد قهمنط :مطالعه مورد منطقه       

شهرستان گچساران، کهگیلویه و بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. 

 ۳۰ثانیه عرض شمالی تا  ۵4دقیقه و  4۳درجه و  ۳۰این منطقه در 

دقیقه و  ۳6درجه و  ۵۰ثانیه عرض شمالی ۱۹دقیقه و  24درجه و 

ه طول شرقی قرار دارد. ثانی ۳۰دقیقه و  ۳۸درجه و  ۵۰ثانیه تا  ۱۹

مورخ  ۱6۳هکتار و طی مصوبه شماره  ۳۳۳۸۵مساحت این منطقه 

. کشور تصویب  گردید زیستیطشورای عالی حفاظت مح 2۳/۱۰/۷۷

پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه از گیاهان گرمسیری تشکیل شده 

 تراکم نیترشیب درصد( ۱۸گونه  ) ۱۵با  Astaraceae  یهارهیتاست که 

در این منطقه . اندداده اختصاص خودبه منطقه در را یاهیگ شپوش

خصوص پرندگان پرندگان به به مربوط جانوری هایگونه تراکم ترینبیش

 باشد.هایی ازجمله گرگ و کفتار و روباه و جوندگان میشکاری و گونه

 روش پژوهش        

: HEPیستگاهی و ز یرهایبه متغ یبه روش رتبه ده یابیارز

به آن وابسته  کل و بز یکه زندگ یستگاهیز یاز فاکتورها یبتدا فهرستا

فاکتورها در  ینا یریگو سپس به اندازه یهته( Hirzel ،2۰۰6) است

 یستگاهیز یفاکتورها(. ۱۳۹۰ید )گلزار، منطقه اقدام گرد
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دارند را انتخاب  گونه یستیبا مراحل ز یطور عام ارتباط تنگاتنگکه به

توجه به  ،شوند. در درجه دادن به فاکتورهامی جدا هیاز بق و کرده

که اگر اطالعات  ترتیبینا شود بهمی یعتشده از طباطالعات کسب

 ینرا به بهتر ۵هر فاکتور درجه  یزانم ترینینهتوجه به به بودند با یکم

حالت درجه  ینبدتر یعنی کندمی یداادامه پ ۱تا درجه  ینها داده و اآن

خوب،  ی،نبودند با استفاده از کلمات عال یاگر اطالعات کم. گیردیم ۱

داده سپس  یکالم ارزش یکابتدا به هر یفضع یارو بس یفمتوسط، ضع

 یهگرفته و بق ۵وصف شده است درجه  یعال ۀکه با کلم یهر فاکتور

را که در ارتباط  ییفاکتورها .گیرندیرا م ۱و 2و ۳و  4درجه  یبترتبه

اول  ۀشوند، دستمطرح هستند دو دسته می یستگاهز یابیبا ارز

 آن هستند. یدکنندهو دسته دوم عوامل تهد کل و بز هاییازمندین

را در  یستیز هاییازمندین یسو ماتر یدکنندهعوامل تهد یسماتر

 شده درجه کسبانجام یدهایبازد یهر بخش ط ینوشته و برا یجدول

را که  یاجمع درجه جدول، یو در انتها گیردیشده در جدول قرار م

 یستگاهز یابیارز یبرا شود.شود نوشته میهر بخش حاصل می یبرا

 یهنما یکبا توجه به درجه ارزش کسب کرده  یستگاهیبار به هر ز ینا

برابر  یستگاهز یتمطلوب یهشود. که براساس آن نماداده می یتمطلوب

 کلحداکثرجمع  بر یمشده هر بخش تقساست با درجه ارزش کسب

 هر بخش. یهاارزش
 

در این مطالعه، ابتدا منطقه به دو قسمت زیستگاه : روش بررسی       

برداری برای نمونه منطقه زیاد وسعت دلیلبه شمالی و جنوبی تقسیم شد

و در هر زیستگاه مراحل زیر انجام شد و امتیاز هر زیستگاه محاسبه و 

سه شد. برای ارزیابی زیستگاه گونه کل و بز در فصل مقای هم با

روز به منطقه مراجعه شد و با مشاهده گله  ۱زادآوری، هر هفته 

 یهاو شاخصه زیستگا یهاشاخص مشاهده مانند مکان از الزم اطالعات

تر که ها در فصل بهار بیشبردارینمونهشد.  یآورزیستی جانور جمع

است و فصل زمستان صورت گرفته است. فصل زادآوری در این منطقه 

تراکم و تنوع از:  بودند شده عبارت یریگزیستگاهی اندازه یهاشاخص

ی، فاصله از دسترسی به منابع آب ،شیب، جهتپوشش گیاهی، ارتفاع، 

شکارچیان، شدت  وآمدرفتمناطق مسکونی، فاصله از جاده، میزان 

 (.2خواری )شکل حضور دام در منطقه و طعمه

  بررسی فاکتورهای مهم زیستگاهی       
دهی این فاکتور موقعیت مکانی، فاصله از مناطق مسکونی: برای رتبه -

 GPSشده با استفاده از مناطق روستایی درون و اطراف منطقه حفاظت

ه محدوده مورد تعیین و سپس توسط سیستم اطالعات جغرافیایی نقش

مطالعه ترسیم شد. سپس فاصله تمام نقاط حضور گونه از مناطق 

های نقاط مسکونی در سیستم اطالعات جغرافیایی ثبت شد. فاصله

میزان نزدیکی گونه به مناطق مسکونی و با توجه حضور گونه باتوجه به

دهد تعیین که این گونه مناطق مرتفع را برای زندگی ترجیح میبه این

متر،  2۰۰۰تا  ۱۰۰۰متر،  ۱۰۰۰تر از ردیف کم ۵در  هافاصلهردید. گ

متر  ۵۰۰۰تر از متر و بیش 4۰۰۰تا  ۳۰۰۰متر،  ۳۰۰۰تا  2۰۰۰

بندی شد و براساس نسبت میانگین مساحت نقاط حضور گونه یمتقس

را به  ۵تا  ۱شده، هر زیستگاه، یک رتبه از یینتعی هافاصلهنسبت به 

 خود اختصاص داد.

ی موجود در درون و اطراف هاجادهفاصله از جاده: در این مورد نقشه  -

منطقه مطالعاتی تهیه و وارد سیستم اطالعات جغرافیایی شد و همانند 

 فاکتور فاصله از مناطق مسکونی به زیستگاه رتبه داده شد.

 
 : موقعیت منطقه مطالعاتی1شکل

 

 
 HISمدل  یستگاهیز یرهایمتغ ینمودار درخت :2شکل 
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شکارچیان: چون در این مورد آمار دقیقی در دست  وآمدرفتمیزان  -

بانان به منطقه، یطمحنظرات کارشناسی و اطالعات نبود، براساس 

 ( داده شد.۵تا  ۱امتیاز )از 

 ۰دت حضور دام در منطقه: در این مورد اگر تعداد دام در منطقه ش -

أس ر ۵۰۰تا  ۳۰۰(، 4رأس )امتیاز  ۳۰۰تا  ۱(، ۵رأس بود )امتیاز 

( ۱ز تیارأس )ام ۷۰۰تر از ( و بیش2)امتیاز  ۷۰۰تا  ۵۰۰(، ۳)امتیاز 

 یافت.به منطقه اختصاص داده می

ی االشه خواری: در این مورد اگر در طول مدت مطالعه هیچطعمه -

 4تا  2، (4الشه )امتیاز  2تا  ۱(، ۵شد )امتیاز در منطقه مشاهده نمی

)امتیاز  الشه 6تر از ( و بیش2الشه )امتیاز  6تا  4(، ۳الشه )امتیاز 

 یافت.یم( به منطقه اختصاص ۱

ی هامکانارتفاع و شیب: در این مورد در طول مدت مطالعه  طبقات -

افی ثبت شد و بر روی نقشه توپوگر GPSحضور کل و بز با استفاده از 

 در سیستم اطالعات جغرافیایی، شیب و ارتفاع ترجیحی مشخص و بر

ریافت ی شد و امتیاز دبندطبقهاساس شیب و ارتفاع ترجیحی منطقه 

 (.۵تا  ۱کرد )

انه و ی منابع آبی سطحی شامل رودخهانقشهفاصله از منابع آبی:  -

زیست یطمحو اطالعات موجود در سازمان  GPSچشمه با استفاده از 

ه تهیه و وارد سیستم اطالعات جغرافیایی شد و نقشه محدوده منطق

ستم نیز وارد سپس فاصله تمام نقاط حضور گونه از منابع آبی در سی

 ۱۰۰۰تر از ردیف کم ۵در  هافاصلهتعیین شد.  اطالعات جغرافیایی

 متر 4۰۰۰تا  ۳۰۰۰متر،  ۳۰۰۰تا  2۰۰۰متر،  2۰۰۰تا  ۱۰۰۰متر، 

بندی شد و براساس نسبت میانگین یمتقسمتر  ۵۰۰۰تر از و بیش

شده، هر زیستگاه، یک رتبه یینتعی هافاصلهمساحت منطقه نسبت به 

 خود اختصاص داد.را به ۵تا  ۱از 

 شش گیاهی پو -

ی اماهوارهالف( تراکم: برای تعیین تراکم پوشش گیاهی از تصاویر 

ز استفاده شد. با استفاده ا ۱۳۹4لندست مربوط به اردیبهشت سال 

تراکم  NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)شاخص 

تر ی مجدد تراکم کمبندطبقهپوشش گیاهی منطقه تعیین شد و در 

 ۵۰(، ۳)امتیاز  ٪۵۰تا  4۰(، 2)امتیاز  ٪4۰تا  2۰(، ۱یاز )امت ٪2۰از 

اص داد. خود اختص( را به۵)امتیاز  ٪۷۰تر از ( و بیش4)امتیاز  ٪۷۰تا 

ستگاه ی مختلف، به هر زیهاتراکمبراساس میانگین مساحت منطقه در 

ن مدل ، یک امتیاز تعلق گرفت. مبنای استفاده از ای۵تا  ۱منطقه از 

ر کار رفته دنوع منطقه مطالعاتی و وسعت آن و روش به بندیطبقه

 باشد.بندی مطلوبیت زیستگاه گونه مورد نظر میطبقه

جهت تعیین تنوع و تراکم پوشش تعین تنوع پوشش گیاهی:        

سیستماتیک تصادفی یک ترانسکت  طوربهاز منطقه  بخش هر در گیاهی

یلومتر یک و هر یک ک ۱۰در  ۱۰متر، پالت  ۱2۵طولی با فواصل 

 مجموع درو  ۱۰در  ۱۰متر، پالت  ۱۰۰ترانسکت عرضی با فواصل 

تعداد و نوع گیاهان موجود در فرم  هاپالتپالت، و در این  ۱۹6تعداد 

شد. میزان وابستگی جمعیت  ثبت نیز هاپالتمختصات  شده و یادداشت

 های وابستگی دانکنو آزمون SPSSافزار گونه کل و بز در منطقه با نرم

جمله تنوع یک از فاکتورهای محیطی ازو پیرسون انجام شد به هر

ی هابخشی بندرتبهگیاهی، ارتفاع و شیب تعیین شد. در نهایت با 

مختلف زیستگاه با توجه به پوشش گیاهی، ارتفاع، شیب و جهت، 

ی تراکم هانقشهمطلوبیت زیستگاه گونه کل و بز تعیین شد. ضمناً 

ی هانقشههم گذاری با یروفاع، شیب با پوشش گیاهی، جهت، ارت

، مطلوبیت و حضور گونه در ی حضور کل و بز در منطقههامکان

 زیستگاه تعیین شد. 

 Habitat Suitability Indexزیستگاه مطلوبیت شاخص تعیین       

(HSI)  : برای تهیه شاخصHSI بایست اطالعات جامع و تحقیقات یم

توان عوامل انجام گردد تا ب موردنظرهای گونه مورد متمرکز و وسیعی در

تعریف  در انتخاب زیستگاهی گونه را متناسب با آن مؤثرو پارامترهای 

نمود لذا این فرآیند نیاز به مراحل کارشناسی به جهت انتخاب 

محیطی مناسب برای مدل دارد که این یستزیرهای بیولوژیکی و متغ

ود در سطح محلی ی خهاارزشمحیطی متناسب با یستزپارامترهای 

لحاظ مستقل  ها نیز از. روابط میان آنگردندیمی بندرتبهو مطلوب 

گیرد و درنهایت از مطالعه یمی قرار بررس موردیا وابسته بودن 

نه در هر مرحله از زندگی گو پارامترهابودن  نامطلوبمطلوبیت یا 

ما یافت. ا دست  SI (Suitability Index)توان به شاخصیم موردنظر

های متمرکز مطالعات و یافته به مورد دسترسی اهمیت در این حائز نکته

 ازنظرتر یعوسچه این اطالعات در سطح که هر هستمدت یطوالندر 

 HSIو   SIبررسی قرار گیرد، نتایج حاصله برای تعیین دزمانی مور

را  ۰-۱یک نمایه مطلوبیت زیستگاه معادل  HSI. مدل هستتر یقدق

برای یک گونه در یک منطقه مشخص به معنی  HSIسازد یمفراهم 

باید کیفیت  ۸/۰ برابر HSIبلکه یک  بینی مقادیر جمعیت نیستیشپ

 .نشان دهد 4/۰ برابر HSIزیستگاه و ظرفیت بالقوه آن را بهتر از 

 

 نتایج 
 موردی در زیستگاه بررس موردهای متغیرهای بررسی رتبه       

 مطالعه

 یبرداربا توجه به نمونه گیاهی پوشش به دهیرتبه یبرا :گیاهی پوشش

خوراک غالب، خوش یاهانگاز و آماربرداری صورت گرفته در منطقه 

 ۸۳در این مطالعه  یطورکلبه(. ۳میزان تراکم پوشش گیاهی )شکل 

با Astaraceae  یهارهیو شناسایی شد. ت یآورتیره، جمع 2۷گونه گیاهی از 

درصد(،  ۰4/۱2گونه ) ۱۰با  poaceae رهیتدرصد(،  ۱۸گونه  ) ۱۵
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درصد(،  ۰2/6) گونه۵با  Fabaceae رهیدرصد(، ت 2/۷گونه ) 6با  Labiataeتیره 

 ۰2/6گونه )۵با  Rubiaceae درصد(، تیره ۰2/6گونه ) ۵با  Rosaceaeتیره 

با  Brassicaceae(، تیره درصد ۸/4) گونه 4با  Umbelliferaeدرصد(، تیره 

امتیاز  .بودند منطقه در موجود هایتیره نیتر(، از مهمدرصد ۸/4گونه ) 4

 یهجهت تغذ کل و بز یبا توجه به حضور احتمال ینشود. بنابرامی کسب

را  2و زیستگاه جنوبی امتیاز  ۳، زیستگاه شمالی امتیاز مناطق یندر ا

گیاهی موجود در منطقه نیز به  پوشش یرسا (.۱کردند )جدول کسب 

 گردید.  یبندها در آن درجهآنمیزان تراکم 

 : پوشش گیاهی منطقه1جدول

اساس این فاکتور، یازدهی به هر زیستگاه برامت: طبقات ارتفاعی       

و مشاهدات صحرایی انجام شد. بر این اساس، این گونه ارتفاعات باال 

دهد. نقشه طبقات ارتفاعی متر را ترجیح می 2۳۰۰تا  ۱۹۰۰و حدود 

نتایج زیستگاه اساس ارائه شده است. بر 4 شکلدر  موردمطالعهمحدوده 

را کسب  ۳و زیستگاه جنوبی امتیاز  4شمالی در این مورد، امتیاز 

چنین آمار کل و بز مشاهده شده طی بازدیدهای (. هم2)جدول  کردند

ارائه شده  ۳ جدول در متفاوت در طبقات ارتفاعی تفکیک میدانی به

 است.   

 : طبقات ارتفاعی2جدول

 

 : خالصه آمار کل و بز مشاهده شده در طبقات ارتفاعی متفاوت3جدول 

 تعداد طبقات ارتفاعی زیستگاه

 ۱ ۱۰۰۰> شمالی
۱۸۰۰-۱۰۰۰ ۷۸ 

22۰۰ – ۱۸۰۰ ۷۹ 
26۰۰ - 22۰۰ ۸6 

26۰۰ < 2۷ 
 2۷۱  جمع

 ۳ ۱۰۰۰> جنوبی
۱۸۰۰-۱۰۰۰ 2۵ 

22۰۰ – ۱۸۰۰ 6۰ 
26۰۰ - 22۰۰ ۵۳ 

26۰۰ < 2۷ 
 ۱6۸  جمع

 

اساس این فاکتور، بر امتیازدهی به هر زیستگاه بر: طبقات شیب       

طبقات شیب  گونه این اساس، این شد. بر صحرایی انجام اساس مشاهدات

 مورددرصد را ترجیح میداد. نقشه طبقات شیب محدوده  ۳۰باالی 

چنین آمار کل و بز مشاهده ارائه شده است. هم ۵ در شکل مطالعه

 های متفاوت در جدول ارائه شده است.شده در شیب

 

 

 
 مطالعه مورد: نقشه تراکم پوشش گیاهی محدوده 3شکل 

 

 پوشش گیاهی زیستگاه

 وضعیت زیستگاه تراکم )درصد( درجه )ارزش( شمالی جنوبی

 خیلی ضعیف لخت ۱  

 ضعیف 2۵-۰ 2  *

 متوسط ۵۰-2۵ ۳ * 

 خوب ۷۵-۵۰ 4  

 عالی ۱۰۰-۷۵ ۵  
     

 طبقات ارتفاعی زیستگاه

 وضعیت زیستگاه ارتفاع )متر( درجه )ارزش( لیشما جنوبی

 خیلی ضعیف ۱۰۰۰< ۱  

 ضعیف ۱۸۰۰-۱۰۰۰ 2  

 متوسط ۱۸۰۰ – 22۰۰ ۳  *

 خوب 22۰۰ - 26۰۰ 4 * 

 عالی > 26۰۰ ۵  

 
 مطالعه مورد: نقشه طبقات ارتفاعی محدوده 4شکل 



 ....زادآوریفصل  رشده خائیز دمطلوبیت زیستگاه  کل و بز در منطقه حفاظتارزیابی                                    همکاران         و دانشی

2۸ 
 

 شده در طبقات شیب متفاوت : آمار کل و بز مشاهده4جدول 

 تعداد طبقات شیب زیستگاه

 شمالی

۱۰-۰ ۱ 
2۰-۱۰ ۱۱ 
۳۰-2۰ ۸۰ 
4۵-۳۰ ۱۳۳ 

>4۵ 46 

 2۷۱  جمع
 ۱46 جهت شمالی
 ۱2۵ جهت جنوبب

 جنوبی

۱۰-۰ ۰ 
2۰-۱۰ ۸ 
۳۰-2۰ ۳۰ 
4۵-۳۰ ۸۳ 

>4۵ 4۷ 

 ۱6۸  جمع
 66 جهت شمالی
 ۱۰2 جهت جنوبی

 

 

های برای بررسی رتبه زیستگاهفاصله از مناطق مسکونی:        

این فاکتور، نقشه فاصله از مناطق مسکونی تمام  نظر ازمورد بررسی 

( 6افزار ترسیم شد )شکل ها از مناطق مسکونی در نرمنقاط زیستگاه

اه در هر رتبه، اساس میانگین مساحت هر زیستگو به هر زیستگاه بر

اساس نقشه ترسیمی زیستگاه امتیاز مناسب اختصاص داده شد که بر

 (.۵را کسب کردند )جدول 4و زیستگاه جنوبی امتیاز  ۳شمالی امتیاز 
 

 : فاصله از مناطق مسکونی5جدول

 ازهای مورد بررسی برای بررسی رتبه زیستگاه: فاصله از جاده       

شکل د )شافزار ترسیم ها در نرمجادهاین فاکتور، نقشه فاصله از  نظر

تبه، راساس میانگین مساحت هر زیستگاه در هر ( و به هر زیستگاه بر۷

 اساس نقشه ترسیمی زیستگاهامتیاز مناسب اختصاص داده شد که بر

 (.6لرا کسب کردند )جدو ۳و زیستگاه جنوبی امتیاز  ۳شمالی امتیاز 

 : فاصله از جاده6جدول

 

 
 مطالعه موردنقشه طبقات شیب محدوده : 5شکل 

 فاصله از مناطق مسکونی زیستگاه
 وضعیت زیستگاه )کیلومتر( فاصله درجه )ارزش( شمالی جنوبی

 خیلی ضعیف ۰ - ۱ ۱  
 ضعیف ۱ - 2 2  
 متوسط 2 - ۳ ۳ * 
 خوب ۳ - 4 4  *
 عالی › 4 ۵  

 
 ها از مناطق مسکونی: نقشه فاصله زیستگاه6شکل 

 

 فاصله از جاده زیستگاه

 وضعیت زیستگاه فاصله)کیلومتر( ارزش(درجه ) شمالی جنوبی

 خیلی ضعیف ۰ - ۱ ۱  

 ضعیف ۱ - 2 2  

 متوسط 2 - ۳ ۳ * *

 خوب ۳ - 4 4  

 عالی › 4 ۵  

 
 ها از جاده: نقشه فاصله زیستگاه7شکل 
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 مؤثر دهی به نه فاکتوررتبه: تعیین نمایه مطلوبیت زیستگاه       

تواند یمکه هر بخش  شدهانجامدر ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز 

توجه  به هر متغیر با آن از پسآورد.  دستبهرا  ۵مجموع امتیاز کل 

از  امهرکددر منطقه و شرایط  شدهگرفتهبه مطالعات میدانی انجام 

 نشان داده ۷جدول ی زیستگاه امتیازی تعلق گرفت که در هابخش

کسب کرده  اساس درجه ارزشی که کدام بخششده است. سپس بر

 است نمایه مطلوبیت برای آن بخش محاسبه شد.
 

 : امتیازات کسب شده هر یک از متغیرها در هر بخش7جدول

برای هر بخش، درجه ارزش  زیستگاه نمایه مطلوبیت محاسبه برای       

هر هست ) 4۵هر بخش را بر مجموع ارزش حداکثر تمام متغیرها که 

جمع  متغیر موجود ۹توجه به  و با بگیرد ۵ثر ارزش حداک تواندیممتغیر 

 .(۸)جدول  آمد دستبهتقسیم شد تا نمایه مطلوبیت ( شودمی 4۵آن 
 

 : نمایه مطلوبیت زیستگاه هر بخش8جدول

 نمایه مطلوبیت درجه)ارزش( بخش

 62/۰ 2۸ شمالی

 6/۰ 2۷ جنوبی

 62/۰با توجه به جدول فوق بخش شمالی با نمایه مطلوبیت        

تر برای کل و بز محسوب شده و بخش عنوان زیستگاه مطلوببه

در رتبه بعد برای زندگی کل و  6/۰با داشتن نمایه مطلوبیت جنوبی 

 .بز در منطقه قرار گرفت

، پنج فاکتور HEP روش در: تعیین مدل مطلوبیت زیستگاه       

مهم تراکم پوشش گیاهی، شدت حضور دام، فاصله از روستا، فاصله از 

برگزیده شدند.  شده ارائهفاکتور  ۹فاصله از منابع آبی از بین  جاده و

ترتیب مدل نمایه مطلوبیت طبق رابطه زیر برای این فاکتورها بدین

= درجه مطلوبیت زیستگاه برای SIV1، = تعداد متغیرها n ارائه شد:

= SIVn، = درجه مطلوبیت زیستگاه برای متغیر دومSIV2، متغیر اول

 n تگاه برای متغیردرجه مطلوبیت زیس

 ۵ترتیب مدل نمایه مطلوبیت طبق رابطه فوق، برای این بدین       

بر این اساس محاسبات مربوط هست.  =۵nفاکتور ارائه شد که در آن 

عبارتی آزمون به تعیین نمایه مطلوبیت زیستگاه برای کل و بز یا به

منطقه، درجه مطلوبیت متغیر  در بخش شمالی :شرح زیر استمدل به

، متغیر 6/۰، متغیر سوم برابر با 4/۰، متغیر دوم برابر با 6/۰ول برابر با ا

در بخش جنوبی منطقه،  .بود۸/۰و متغیر پنجم برابر 6/۰چهارم برابر 

، متغیر 6/۰، متغیر دوم برابر با 4/۰درجه مطلوبیت متغیر اول برابر با 

 .بود6/۰بر با و متغیر پنجم برا6/۰متغیر چهارم برابر با 4/۰سوم برابر با 

ها برابر است یک از بخشهر HSIالذکر، مقادیر اساس رابطه فوقپس بر

و بخش جنوبی با  ۵۸/۰بخش شمالی منطقه با نمایه مطلوبیت : با

 شدهکار گرفتهمتغیرهای به ۹جدول در  . هست.۵۱/۰نمایه مطلوبیت 

نتیجه  در مدل نمایه مطلوبیت زیستگاه کل و بز نشان داده شده است.

دهد که بخش یمنشان  HSIدهی و از هر دو روش رتبه آمدهدستبه

تر کل و عنوان زیستگاه مطلوبترین نمایه مطلوبیت بهشمالی با بیش

 شود.بز محسوب می

 

 : مطلوبیت متغیرهای به کار گرفته شده در مدل مطلوبیت زیستگاه کل و بز9جدول

 

 بخش جنوبی زیستگاه بخش شمالی زیستگاه متغیرهای زیستگاهی
 ۳ 4 (درصد)طبقات شیب 

 ۳ 4 (متر)طبقات ارتفاع 
 2 ۳ تراکم پوشش گیاهی
 ۳ 4 فاصله از منابع آب

 ۳ 2 )رأس(دام  رحضوشدت 
 4 ۳ فاصله از روستا

 2 2 وآمد کارچیانمیزان رفت
 ۳ ۳ فاصله از جاده
 4 ۳ طعمه خواری

 2۷ 2۸ مجموع امتیازات
   

 هابخشیک از متغیرها در هر یک از نمایه مطلوبیت هر ی زیستیهایازمندین نوع متغیر زیستگاهی عالمت متغیر

SIV1 غذا پوشش گیاهی تراکم 
 SI1= 6/۰  

4/۰ SI2= 

SIV2 غذا شدت حضور دام 
4/۰ SI1= 

6/۰ SI2= 

SIV3 پناه فاصله از روستا 
6/۰ SI1= 

4/۰ SI2= 

SIV4 پناه فاصله از جاده 
SI1= 6/۰  

6/۰ SI2= 

SIV5 پناه فاصله از منابع آب 
SI1= 6/۰  

۸/۰ SI2= 
SI  یعنی نمایه مطلوبیت بخش شمالی برای آن متغیر ۱با انکدیکس 
SI  یعنی نمایه مطلوبیت بخش جنوبی برای آن متغیر 2با انکدیکس 

 
۵۸/۰ HSI1= 

۵۱/۰ HSI2= 
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 بحث 

وحش و حیات یدشونده استتجدمنابع  در زمره وحشحیات منابع       

توان یمپذیر است، اما یبآسر شناختی بسیامانند تمام منابع زیست نیز

استفاده کرد )منوچهری،  نحو شایستهیزی اساسی از آن بهربرنامهیک  با

ی امجموعهکه حیات هر موجودی وابسته به به این با توجه. (۱۳۹۰

و هر موجود دامنۀ خاصی از شرایط را تحمل  هستاز شرایط زیستی 

کننده ینتضمستی کند لزوماً پایداری با مطلوبیت چند عامل زیمی

حیات پایداری یک گونه در طبیعت نیست و باید تمام شرایط زیستی 

صورت پایدار به در حد اپتیمم وجود داشته باشند تا گونه بتواند به

در این مطالعه حضور گونه . (۱۳۹۰حیات خود ادامه دهد )گلزار، 

و  نظر گرفته شده استزیستگاه در عنوان شاخصی برای مطلوبیتبه

ی شاخص، با استفاده اگونهعنوان چنین زیستگاه گونه کل و بز، بههم

ین ا بر. مورد ارزیابی قرار گرفت (HEP)از روش ویژه ارزیابی زیستگاه 

ی آورجمعمنطقه، اقدام به  محیطییستز شرایط شناسایی پس از اساس

توصیفی و مکانی در رابطه با مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم  یهاداده

ی هانقشهدر این رابطه از . آن گردید( غذا و پناه)زهای زیستی نیا

بانان یطمحو نیز نظرات  (GPS)یاب جهانی یتموقعتوپوگرافی، سامانه 

 . استفاده گردید

توان نتیجه یماز مطالعۀ حاضر  آمدهدستبهبا توجه به نتایج        

 ولی های گیاهی غنی استتنوع گونه نظر ازگرفت که این منطقه 

خصوص در زیستگاه جنوبی در حد مطلوب راکم پوشش گیاهی بهت

 نظر ازنیست و با توجه به تراکم کم پوشش گیاهی، گونه کل و بز 

منابع غذایی مشکل دارد و در صورتی این تراکم پوشش جوابگوی نیاز 

ی اهلی با این گونه به حداقل هادامکه رقابت  غذایی گونه کل و بز است

منابع غذایی را کاهش  تنهانهعداد زیاد دام در منطقه برسد. زیرا وجود ت

و  شدهکندهدهد بلکه گیاهان طی چرای میش و بز اهلی از ریشه یم

خاک  کوبیده شدن چنیندهند. همتوان تجدید خود را از دست می

برد و طی یمرا از بین  هادانهی اهلی، امکان رشد هادامتوسط سم 

رود. این قسمت از نتایج با یمین زمان، پوشش گیاهی منطقه از ب

( مطابقت دارد. ۱۳۹۰( و منوچهری )۱۳۹۰نتایج مطالعات گلزار )

 استفاده موردیی که هاچشمهنیستند و  سازمشکلمنطقه  منابع آبی در

اند ولی مناسب در سرتاسر منطقه پراکنده شده طوربهکل و بز هستند 

یت بهتری دارد. ارتفاع تعداد منابع آبی زیستگاه شمالی وضع نظر از

متر متغیر است و گونه کل و بز اغلب  26۰۰متر تا  ۱۰۰۰منطقه از 

دشمنان طبیعی  کهچونبرد و یمسر اوقات روز را در ارتفاعات باال به

ارتفاعات دسترسی  پرشیب یهاصخرهبه  توانندینم گونه مثل گرگ، این

  ارد.پیدا کنند، امنیت این گونه در وضعیت خوبی قرار د

پارک ملی  (، مطلوبیت زیستگاه کل و بز را در۱۳۸۸گلجانی )       

داد و نتایج،  شناختی انجامعاملی آشیان بوم قاضی با روش تحلیلکاله

های زیستگاه ،% ۳۰های بیش از متر، شیب 2۳۰۰الی  ۱۹۰۰ارتفاعات 

البته دهند. ای و محدوده میانه شرایط محیطی را ترجیح میحاشیه

نی توان دسترسی به ارتفاعات این منطقه را دارند و شکارچیان انسا

شود. از طرفی عدم ، در ارتفاعات شکار میهاانساناین گونه توسط 

بان در منطقه مزید بر علت شده است و توان یطمحوجود نیروی کافی 

پوشش کل منطقه را ندارد و همین امر دست شکارچیان را جهت 

( و ۱۳۹۰مطالعات گلزار ) در شکار این گونه باز گذاشته است.

 دست آمده است. ( نیز نتایج مشابهی به۱۳۹۰منوچهری )

بانی مطلوبیت کلی با افزایش فاصله از مسیرهای محیططوربه       

روی ( 2۰۱۰و همکاران ) Alqamyیابد مطالعه زیستگاهی کاهش می

روی بز قفقازی نیز Gavashelishvili (2۰۰4 )بز اتیوپیایی و مطالعه 

مطلوبیت زیستگاه  بانیمسیرهای محیط شدن از دهد که با دورمی نشان

ی وضعیت زیستگاهی کل و بز در این منطقه طورکلبهیابد. کاهش می

توان به عدم امنیت در یممنطقه  محدودکنندهو از عوامل  خوب است

محل منابع آبی، تعداد زیاد دام در منطقه، وجود اماکن مسکونی 

ی شکاری در دست هاسالحطقه، وجود روستایی و عشایری در من

بومیان، عدم فرهنگ محیط زیستی در بین بومیان و عدم وجود نیروی 

 . بان کافی در منطقه اشاره کردیطمح

و  البته مشخص است که پارامترهای انتخاب زیستگاه توسط کل       

کمی  بندیها در نقاط مختلف کشور از لحاظ اولویتبز مانند سایرگونه

 ای که تمام شرایط توپوگرافیهستند. مثالً در منطقه با هم متفاوت

 شامل ارتفاع، شیب، جهت تقریباً برای گونه یکسان است، الویت

 انتخابی برای پازن فاصله مناسب از مناطق توسعه یافته یا نزدیکی به

 شود این است کهباشد. تحلیلی که توسط نگارندگان میها میآبراهه

 یب، ارتفاع، پوشش گیاهی نسبت بهدلیل مهم بودن و ارجحیت ش

شرایط  دلیلسایر فاکتورها برای کل و بز در این منطقه این است که به

 هایخاص اقلیمی، توپوگرافی و زیستگاهی استان معموالً زیستگاه

 بالفعل و بالقوه این حیوان دارای فاصله مناسب از مناطق توسعه یافته

 هایو چشمه خوب دلیل بارشا بههو آبراهه تا چشمه هابوده یا فاصله آن

 دنبالتر بهباشد. برای همین گونه ابتدا بیشفراوان منطقه، مناسب می

 تر باشد،گردد که از لحاظ این سه فاکتور ذکر شده مطلوبنقاطی می

تری برای پازن دارد. چه شیب بودن منطقه اهمیت بیشدر این بین پر

خواران و ان و طعمهشرایط زیستی، عدم دسترسی راحت انس از لحاظ

 ای و محل استراحت و زایمان گونه این نقاطنظر شرایط تغذیه چه از

 همرا دارد.تری را برای پازن بهباشند و امنیت بیشتر میمطلوب
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