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چکیده
یکی از مهمترین تدابیر در حفظ حیاتوحش هر منطقه ،وجود آب و غذای کافی برای آن است .با توجه به اهمیت خاص گونه
آهوی ایرانی ( )Gazella Subgutturosa Subgutturosaدر غرب ایران ،بهخصوص در منطقه شکارممنوع قراویز و حضور دامهای
روستاییان و عشایر در منطقه و همچنین اهمیت عامل آب و پراکندگی آن بهعنوان یکی از منابع مهم زیستگاهی گونههای بیابانی و
کویری ،این تحقیق در پی یافتن مناطق مستعد برای احداث آبشخور برای این گونه است .بدین منظور معیارهای فاصله از جاده ،طبقات
شیب ،فاصله از روستا ،تراکم آهوان ،فاصله از آبراههها ،کاربری اراضی ،فاصله از طعمهخوار و فاصله از دام در نظر گرفته شد .سپس با
استفاده از توابع تحلیلی ،GISکل محدوده برای هریک از معیارهای تعیینشده پهنهبندی گردید .برای بهدست آوردن اهمیت هر معیار ،از
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPاستفاده شد .نقشه نهایی با تلفیق معیارها و حذف مناطق نامناسب بهدست آمد و به پنج طبقه با توان
بسیار ،مناسب ،نسبتاً مناسب ،نامناسب و الیه محدودیت جهت احداث تقسیم گردید .نتایج حاصل از این روش با استفاده از کنترل
زمینی مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از قرار داشتن مناطق مستعد احداث در قسمتهای مرکزی ،غرب و جنوب غربی منطقه و در
مجاورت با کشور عراق است.

کلمات کلیدی :تناسب سرزمین ،آبشخور ،آهوی ایرانی ،تحلیل سلسله مراتبی ،قراویز
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تعیین عرصههای مستعد احداث آبشخور برای آهوی ایرانی با استفاده از تحلیل....

مقدمه
ارزیابی و تناسب زمین ،ابزاری برای طراحی و پیشبینی
الگوی بهینه کاربری زمین است که سعی دارد مناقشات و
کشمکشهای زیستمحیطی را بهحداقل برساند (،Eastman
 .)5991چنانچه ارزیابی تناسب یا استعداد زمین بهصورت یک
مسئله تصمیمگیری با معیارهای چندگانه با سیستم اطالعات
جغرافیایی ( )GISیکپارچه شود الگوی برای کاربری زمین ارائه
میکند که مناقشات را بهحداقل رسانده و نظرات دستاندرکاران
را نیز تا حد زیادی ملحوظ میکند ( .)5991 ،Sukoopدر فصول
بحرانی بهدالیل مختلف نظیر شرایط نامساعد جوی یا افزایش
حضور انسان در منطقه کیفیت زیستگاههای مناسب برای
گونههای حیاتوحش به کمترین سطح خود میرسد ،بنابراین
حفاظت از گونههای حیاتوحش به حفاظت از این زیستگاهها
وابسته است (سلمانماهینی .)5995 ،تعریفی که از دیرباز برای
مدیریت حیاتوحش بهکار میرود عبارت است از :فن اداره
سرزمین جهت تولید جمعیت حیات بهمنظور شکار و یا دیگر
ارزشها ( .)5991 ،Baileyفعالیتهای مدیران حیاتوحش
معموالً بهمنظور تغییر دادن شرایط حیاتوحش از حالت
نامطلوب به مطلوب و راضی نمودن استفادهکنندگان آن اجرا
میشوند ،درواقع شرایط مطلوب برای حیاتوحش و استفاده
کنندگان از آن ،هدف مدیران حیاتوحش است (سلمانماهینی،
 .)5995مدیریت زیستگاه عبارت از مدیریت منابع زیستگاهی و
منابعی که زیستگاه در اختیار گونهها قرار میدهد ،شامل آب،
غذا ،پناه و مکان است ( .)9009 ،Gregآب بخش ضروری از
رژیم غذایی حیاتوحش را تشکیل میدهد و در بسیاری از
واکنشهای فیزیکی و شیمیایی بدن حیوانات شرکت میکند
همچنین حیوانات برای کاهش دمای بدن خود در محیطهای
گرم نیاز به تبخیر آب دارند .راههای از دست دادن آب شامل:
تبخیر پوستی ،تبخیر ریوی ،ادرار و مدفوع است (.)9002 ،Cain
حیاتوحش بهطورکلی آب موردنیاز خود را از  9طریق تأمین
میکنند :آب آزاد ،آب پیوسته و آب متابولیک (کرمی،)5991 ،
آنچه مشخص است تعادل آب در بدن حیاتوحش دشتزی و
بیابانزی به دو نکته کلی وابسته است :مقدار آبی که از طریق
غذا بهدست میآورند و آب دگرگشتی که تولید میکنند (احمدی،
 .)5999یکی از راههای تأمین آب پیوسته مورد نیاز حیات
وحش استفاده از گیاهان است .گیاهان از درصد باالی از آب یا
پروتئین تشکیلشدهاند که برحسب خوشخوراکی توسط گونه،
مورد استفاده قرار میگیرند .گیاهانی که در یک منطقه ترجیح
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داده میشوند ممکن است در سایر مناطق در اولویت مصرف
قرار نگیرد (5999 ،Heptner؛ 5995 ،Mohamed؛ ،Gorelov
 .)5999توسعه منابع آبی موردنیاز حیاتوحش سه هدف اصلی
را دنبال میکند که شامل جبران آب ازدسترفته توسط انسان،
گسترش توزیع گونهها و بهبود عملکرد جمعیتهای حیات
وحش است ( Marshalو همکاران .)9002 ،تغییر در آب دسترس
حیاتوحش برای مدیریت تراکم و پراکنش گونهها یک عملکرد
مدیریتی است (9002 ،Cain؛  .)5990 ،Vallentineبهعنوان
مثال تغییرات آب در دسترس ،در زیستگاه نوعی گوسفند کوهی
در آمریکا ،زمانی که آب موردنیاز آن در حال کاهش بوده ،به
عنوان عاملی مهم در حفظ کیفیت زیستگاه اینگونه ذکرشده
است ( .)9005 ،McGarigalآهوی ایرانی ،گونه ساکن در دشتها
و استپهای ایران است که میتواند درجه حرارتهای باالی 10
تا  10درجه سانتیگراد را تحمل کند (احمدی5999،؛ بیات،
 .)5921آهوی گواتردار آب موردنیاز خود را از طریق گیاه یا
برف تأمین میکند ،اما اگر آب سطحی در دسترس باشد از آب
سطحی نیز استفاده میکند ( .)5999 ،Heptnerاهمیت آبهای
سطحی در فصول بهار و تابستان برای مادههای شیرده افزایش
مییابد و برابر  9تا  1لیتر در روز است (5999 ،Heptner؛
5991 ،Zhevnerov؛  .)5999 ،Mowlaviتحقیقات انجامشده
برای تعیین میزان آب مصرفی در آهوی ایرانی و آهوی کوهی
در عربستان ،نشان داد که این جانوران ،از نظر مصرف آب
موجودات صرفهجویی نیستند .بهطوریکه میزان آب دریافتی در
دیک دیک ( )Madoqua Kirkiiمعادل  99میلیلیتر بر کیلوگرم
بوده ( ،)5999 ،Hoppeدرحالیکه میزان آب مصرفی آهوی
کوهی  591میلیلیتر بر کیلوگرم و در مورد آهوی ایرانی 511
میلیلیتر بر کیلوگرم است ( Williamsonو .)5995 ،Delima
ازاینرو اهمیت احداث درست آبشخورها بهعنوان یک منبع آبی
و یک عملکرد مدیریتی در مناطق تحت حفاظت با توجه به
شرایط بومشناختی گونههای منطقه ،بسیار حائز اهمیت است.
در احداث آبشخور باید به در دسترس بودن برای حیوان ،نقش
محدودکنندگی آن در زیستگاه و رفتار گونه توجه شود (کرمی،
 .)5991خشکسالیهای اخیر منجر به خشک شدن چندین
چشمه طبیعی در منطقه شکارممنوع قراویز شده است .هدف از
این تحقیق تعیین مکانهای مناسب جهت احداث آبشخور در
شرایط مذکور و با توجه به شرایط طبیعی گونه آهو است.
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مواد و روشها
معرفی محدوده مورد مطالعه :منطقه شکارممنوع قراویز
با موقعیت " 11°11'11.09طول شرقی " 91°90'99.95عرض
شمالی در غرب ایران بین شهرستانهای سرپل ذهاب و قصر
شیرین به وسعت  9200هکتار قرارگرفته است (شکل  .)5قراویز
با حداقل و حداکثر ارتفاع  190متر و  952متر از سطح
دریاهای آزاد دارای میانگین بارندگی  100-100میلیمتر در
سال و میانگین دمای  59/1-90درجه سانتیگراد در اقلیم نیمه
خشک معتدل و از چهار جهت در احاطه زمینهای کشاورزی
است که عمدتاً اراضی دیم هستند .عمده پوشش گیاهی منطقه
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 Po-bu-An.grاست و در قسمت شمال منطقه رودخانه دائمی
قورهتو قرار دارد (ادارهکل حفاظت محیطزیست استان کرمانشاه،
 .)5995گونه شاخص حیاتوحش منطقه آهوی ایرانی ( Gazella
 )subgutturosa subgutturosaو از دیگر وحوش منطقه میتوان
به گرگ ( ،)Canis lupusروباه معمولی ( ،)Vulpes vulpesشغال
( ،)canis aureusسنگ چشم ( ،)lanius excubitorکبک
( )Alectoris chukarو تیهو ()Ammoperdix griseogularis
اشاره کرد.

شکل :1تصویر نقشه منطقه شکارممنوع قراویز

معیارهای مورد استفاده :معیارهای مکانیابی معموالً در
قالب گروههای مختلف ازجمله معیارهای زیستمحیطی ،جغرافیایی،
بومشناختی ،جمعیتی ،هیدرولوژیکی ،کاربری زمین ،اقتصادی و
امنیتی مورد بررسی قرار میگیرد (نوراللهی .)5990 ،بهمنظور
مکانیابی مناطق مستعد احداث آبشخور با توجه به بازدیدهای
میدانی منطقه و بومشناسی گونه آهوی ایرانی و نیز با توجه به
تحقیقات گذشته در خصوص نیاز آبی و مطلوبیت زیستگاه
آهوی ایرانی ازجمله :رمضانزاده و همکاران ( ،)5995عبدالهی و
همکاران ( ،)5995مکی و همکاران ( ،)5995افتخاری و همکاران
( ،)5999هارونی و همکاران ( Nowzari ،)5999و همکاران
( Ostrowski ،)9009و همکاران ( Rosenstock ،)9002و
همکاران ( Williamson ،)9001و Hoppe ،)5995( Delima

( )5999( Taylor ،)5999و  )5990( Ghobrialاز معیارهای
شیب ،تراکم جمعیت آهوان ،فاصله جاده ،روستا ،نقاط حضور
دام ،حضور طعمهخوار (گرگ) ،فاصله از آبراههها و الیه کاربری
اراضی منطقه شکارممنوع قراویز استفاده شد .الیه شیب و
فاصله از آبراهه از مدل رقومی ارتفاعی ( Digital elevation
 )modelبا دقت  90متر استخراج گردید و موقعیت روستاها،
نقاط حضور طعمهخوار و دام نیز از طریق سیستم موقعیتیاب
جهانی ( )Global Positioning Systemثبت گردیدند .به منظور
استخراج الیه کاربری اراضی و الیه فاصله از جادهها از الیه
کاربری اراضی و جادههای استان با مقیاس ( 5:91000معاونت
برنامهریزی استان کرمانشاه )5990 ،استفاده گردید .وزندهی
به معیارها ،تعداد طبقات اختصاصیافته به هر معیار و وزنهای
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اختصاصیافته به طبقات هر معیار از طریق میدانی (پرسشنامه،
مصاحبه با افراد کارشناس و نظرات محیطبانان ،بازدیدهای
میدانی ،مشاهده وضعیت و ارتباط گونه با شرایط و متغیرهای
محیطی در نظر گرفتهشده) محاسبه شد.
روش تحلیل سلسله مراتبی :فرآیند ( AHP

Analytical

 ) Hierarchy Processترکیب معیارهای کیفی و غیرقابل لمس
همراه با معیارهای کمی و قابل لمس را بهطور همزمان امکانپذیر
میسازد .این فرآیند از مقایسات دوبهدوی گزینهها و معیارهای
تصمیمگیری استفاده مینماید در واقع اساس این روش
تصمیمگیری بر مقایسات زوجی نهفته است .چنین مقایسهای
نیازمند جمعآوری اطالعات از تصمیمگیرنده است .بهعالوه
مقایسه دوبهدویی ،اطالعات ارزشمندی را در مورد مسئله مورد
بررسی فراهم میکند و باعث بهبودی عامل منطقی بودن فرآیند
تصمیمگیری میگردد ( .)5999 ،Davidمعیارهای مطرحشده
میتواند کمی و کیفی باشند .تصمیمگیرنده با فراهم آوردن
درخت سلسله مراتبی تصمیم ،آغاز میکند .درخت سلسلهمراتب
تصمیم ،عوامل مورد مقایسه و گزینههای رقیب مورد ارزیابی در
تصمیم را نشان میدهد .این روش در سه مرحله انجام میگیرد:
تهیه ماتریس مقایسه در هر سلسلهمراتب ،محاسبه وزنهای هر
عنصر سلسلهمراتب و محاسبه نرخ ناسازگاری (، Reddy
 .)9009برای محاسبه وزن هریک از پارامترهای انتخابشده از
تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو نرمافزار مربوطه
آن ( )Export choiceاستفاده گردید.
بررسی سازگاری در قضاوت :یکی از مزیتهای فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی ،امکان سازگاری در قضاوتهای انجامشده
برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارهاست .سازوکارهایی
که برای بررسی سازگاری در قضاوتها در نظر گرفته شده است،
محاسبه ضریبی به نام ضریب ناسازگاری ( IR= Incompability
 )Ratioاست .این معیار باید از  0/5کمتر باشد .استفاده از این
ضریب به تجزیه و تحلیل تصمیم قبل از انتخاب نهایی کمک
میکند ( .)9000،Deyدر صورتیکه معیار سازگاری بیشتر از
 0/5شود ،نرمافزار کاربر را با اخطار ناسازگاری باخبر میسازد.
ایجاد الیههای اطالعاتی و وزندهی به آنها :مقایسه
دودویی :برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها
چندین روش وجود دارد .در روش مقایسه دودویی معیارها
دوبهدو باهم مقایسه میشوند و درجه اهمیت هر معیار به نسبت
دیگری مشخص میشود .در این بررسی از روش استاندارد
(روش ساعتی) برای تعیین اهمیت هر معیار و نیز زیر معیارها
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استفاده شد .در روش استاندارد به هر مقایسه دودویی 5 ،تا 9
عدد نسبت داده میشود.
وزندهی معیارها :براساس نتایج حاصل از بررسی
پرسشنامهها ،بازدیدهای میدانی و نظرات محیطبانان بهترتیب
در وزندهی معیارهای شیب ،فاصله از جاده ،تراکم آهوان،
فاصله از آبراهه ،فاصله از روستا ،فاصله از طعمهخوار ،فاصله از
دام و کاربری اراضی منطقه شکارممنوع قراویز دارای اهمیت
بودند (جدول  .)5بعد از تعیین ضرایب اهمیت معیارها برای هر
الیه وزنهای اختصاصیافته به متغیرها با نرخ ناسازگاری 0/09
به شرح زیر است (جدول .)5
مقایسه بین طبقات هر معیار
طبقات شیب :تنها وسیله دفاعی آهو در مقابله با خطر
فرار است ،آهو میتواند با سرعت  90کیلومتر در ساعت بدود
(احمدی و همکاران .)5999 ،در مطالعات انجامشده بر روی
آهوان ایرانی زیستگاه آهوان دشتهای استپی با شیبهای
مالیم کمتر از  99درصد (رمضانزاده و همکاران  ،5995هارونی
و همکاران )5999 ،است .بیشتر مشاهدات آهوان نشاندهنده
تمایل آنها به شیبهای کم در منطقه بود و از طرفی هزینه
ساختوساز و انتقال آب درشیبهای پایین کاهش مییابد.
ازاینرو شیبهای پایین در وزندهی بین طبقات دارای ارزش
بیشتری نسبت به شیبهای باال هستند (جدول .)9
تراکم آهوان :برای سهولت کار ،منطقه به دو بخش
تقسیم شد .محدوده مجاور جاده که با شیب مالیم به تپهماهورها
ختم میشود و تپهماهورهای میانی که اطراف یک دشت را
فراگرفتهاند .الیه تراکم در منطقه از طریق مشاهده با دوربین و
شمارش مستقیم و ثبت مختصات محل مشاهده در طول
ترانسکتهای تصادفی و بررسی نمایهها و سرگینهای بهجامانده
در  59مرحله بازدید در دو فصل تابستان و پاییز بهدست آمد.
مناطقی که دارای تراکم باالتری از آهوان ،به نسبت دیگر
مناطق توسط گونه ترجیح داده میشوند لذا این مناطق دارای
اولویت بیشتری برای احداث هستند (جدول .)9
فاصله از جاده :جادهها بهعنوان یکی از مهمترین عوامل
تکهتکه شدن زیستگاهها شناخته میشوند (9009 ،Geneletti؛
9009 ،Underhill؛  .)9005 ،McGarigalجادهها با تأثیر بر
روی کریدور مانع از جابهجایی حیاتوحش میشوند (،Eigenbrod
 .)9009گونههایی که قادر نیستند از جادهها بگذرند جمعیتهای
کوچک را تشکیل خواهند داد و درنتیجه اندازه جمعیت،
احتمال ماندگاری آنها کاهش مییابد که خود باعث افزایش
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فاصله حاشیه و تسهیل ورود گونههای مهاجم میگردد (،Gelbard
 .)9009از طرفی تردد وسایل نقلیه در جادهها مانع از فعالیتهای
عادی جانداران شده و فعالیتهای جانور را همراه با استرس
خواهد کرد .جادههای منطقه شامل دو جاده که یکی جاده
اصلی سرپل ذهاب به قصر شیرین در جنوب منطقه و دیگری
جاده فرعی عبوری از حاشیه غربی منطقه است .بیشترین وزن
طبقات مربوط به نقاط دور از جاده است (جدول .)9
فاصله از روستا :آهوی ایرانی بیشتر دشتهای استپی
جوار روستاها را ترجیح میدهد درحالیکه جبیر بیابانهای
خشک و دور از دسترس و محل زندگی انسان را دوست دارد
(احمدی .)5999 ،الیه فاصله از روستا (شامل فاصله از سه
روستا قراویز ،دستکسفال و گلم کبود علیا) به پنج طبقه با نرخ
ناسازگاری  0/09تقسیم و وزندهی گردید (جدول .)9
فاصله از دام :بهدلیل کمبود گیاهان خوشخوراک و
فراوانی گیاهان غیر خوشخوراک ،بهگزینی دام و حیاتوحش
در منطقه مشابه یکدیگر بوده است و دام و آهو در تمام مناطق
در برخی موارد به گزارش محیطبانان و کشاورزان در کنار هم
دیده شدهاند .در بررسی  )9009( Cunninghamرقابت غذایی
بین غزال  G.S. maricaو دام در عربستان نیز نشان داده شده
است .بهمنظور کاهش استفاده دام از منبع آبی بیشترین وزن
به طبقهای داده شد که بیشترین فاصله را از نقاط حضور دام
داشته باشد (جدول .)9
فاصله از طعمهخوار :مهمترین شکارچیان آهوان گواتردار،
گرگهای خاکستری میباشند در فصل زمستان و با توجه به
نشستن برف بر روی زمین گرگها بهعنوان خطری جدی برای
آهوان معرفی میشوند ( .)5992 ،Kingswoodطعمهخوار اصلی
در منطقه قراویز گرگ است .ازاینرو فاصله از مراکز حمالت
گذشته بهعنوان ویژگی مثبتی در نظر گرفته شد .در اینجا با
توجه به اهمیت فاکتور آب برای شکارچیان بهعنوان تله دو
فرضیه مطرح میشود ،براساس فرضیه کمین-زیستگاه
) ،)Ambush-habitat hypothesisشکارچیان باید زمان بیشتر
را صرف و تعداد بیشتری طعمه را در زیستگاه با پوشش باال
شکار کند ( 5999 ،Maddockو  .)5991 ،Pennycuickبراساس
فرضیه طعمه-فراوانی( ،)Prey-abundance hypothesisشکارچی
باید زمان بیشتری را صرف و تعداد طعمه بیشتری را در
زیستگاههای که طعمه اصلی فراوانترین است شکار کند
( 5999 ،Maddockو ( )5991 ،Pennycuickجدول .)9
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کاربری اراضی منطقه :عواملی مانند رشد جمعیت
انسانی ،تغییر کاربری اراضی ،تخریب زیستگاه و نظایر آنها در
افزایش تضاد بین انسان و حیاتوحش نقش بهسزایی داشته
است (بهداروند و همکاران .)5995 ،یکی از بخشهای مهم در
مدیریت حیاتوحش بحث جلوگیری از خسارات ناشی از
عملکرد و فعالیتهای حیاتوحش است ( Barrettetو همکاران،
 .)5991بهطورکلی چهار مورد از خسارات اصلی که حیاتوحش
در کشور وارد میکند بهترتیب درصد فراوانی شامل :اراضی
زراعی  ،% 29احشام  ،%90باغات  %59و انسان  %9میباشند
(عبدالهی و همکاران .)5995 ،کاربری اراضی منطقه مورد
مطالعه شامل سه طبقه مراتع بایر ،دیم و مسکونی است
(معاونت برنامهریزی استانداری کرمانشاه )5990 ،لذا بهمنظور
کاهش تضاد و تعارض و با توجه به اینکه زمینهای اطراف
منطقه عمدتاً دیم میباشند طبقه مراتع بایر بیشترین وزن و
طبقه مسکونی کمترین وزن را بهخود اختصاص دادهاند (جدول
.)9
فاصله از آبراهه :آبراههها از مدل رقومی ارتفاعی منطقه
استخراج گردید .اهمیت این معیار از این جهت است که تشکیل
چشمههای فصلی و دائمی در امتداد خطوط آبراههها میباشند
در واقع از هفت منبع آبی منطقه پنج منبع طبیعی در امتداد
آبراههها قرار داشتند .از طرفی میتوان از آبهای ناشی از جاری
شدن در آبراهههای طبیعی بهعنوان یک منبع آبی برای تأمین
آب مورد نیاز آبشخورها استفاده کرد (جدول .)9
الیه محدودیت :محدودیتها معیارهای هستند که باعث
محدودیت گزینههای تصمیمگیری شده و برخی از مکانها
توسط آنها حذف میگردد (فرهودی و همکاران .)5991 ،لذا
برای هر دوالیه مناطق مسکونی و جادههای اصلی و فرعی
محدودیتهای با توجه تردد افراد و عبور و مرور وسایل نقلیه در
نظر گرفته شد برای مناطق مسکونی محدودیت تا شعاعی به
فاصله  100متری و با تقسیم جادهها به جاده فرعی و اصلی
برای جاده اصلی به فاصله  900متر و برای جاده فرعی نیز
محدودیت به فاصله  510متر در نظر گرفته شد .جاده فرعی در
مجاورت با مرز کشور عراق قرار داشته ازاینرو بهواسطه امنیت
ایجاد شده حاصل از ممنوعیت عبور و مرور آهوان از این جاده
فاصله کمتری میگیرند (جدول .)9
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جدول  :1وزن اختصاصیافته به هر معیار
وزن

شیب

تراکم

فاصله از جاده

فاصله از روستا

فاصله از دام

فاصله از طعمهخوار

کاربری اراضی

فاصله از آبراهه

0/995

0/519

0/529

0/550

0/09

0/095

0/019

0/512

جدول  :2تعداد طبقات و وزن اختصاصیافته به طبقات هر معیار
معیار

نرخ ناسازگاری

طبقه و وزن اختصاصیافته به هر الیه
شیب

درصد شیب
وزن الیه

طبقه اول
0-50
0/192

طبقه دوم
50-90
0/911

تراکم آهوان
وزن الیه

طبقه اول
بسیار متراکم
0/19

طبقه دوم
متراکم
0/995

فاصله از جاده
وزن طبقه

طبقه اول
0-100
0/019

طبقه دوم
100-5100
0/501

فاصله از روستا
وزن طبقه

طبقه اول
0-100
0/025

طبقه دوم
100-5000
0/092

فاصله از دام
وزن طبقه

طبقه اول
0-100
0/090

طبقه دوم
100-5000
0/550

فاصله
وزن الیه

طبقه اول
0-100
0/029

طبقه دوم
100-5100
0/595

نوع کاربری
وزن الیه

طبقه اول
مرتع و بایر
0/229

طبقه دوم
دیم
0/929

فاصله از آبراههها
وزن الیه

طبقه اول
0-100
0/129

طبقه دوم
100-5000
0/999

طبقه چهارم
10-90
0/555

طبقه سوم
90-10
0/529

طبقه پنجم
90-99
0/012

0/09

تراکم آهوان
طبقه چهارم
بسیار کم تراکم
0/099

طبقه سوم
کم تراکم
0/519

طبقه پنجم
-

0/01

فاصله از جاده
طبقه چهارم
9100-9000
0/91

طبقه سوم
5100-9100
0/599

طبقه پنجم
9000-9900
0/159

0/09

فاصله از روستا
طبقه چهارم
5100-9100
0/912

طبقه سوم
5000-5100
0/519

طبقه پنجم
9100-9210
0/199

0/09

فاصله از دام
طبقه چهارم
5100-9999
0/1

طبقه سوم
5000-5100
0/9

طبقه پنجم
-

0/01

فاصله از طعمهخوار
طبقه چهارم
9100-9129
0/199

طبقه سوم
5100-9100
0/999

طبقه پنجم
-

0/09

کاربری اراضی
طبقه چهارم
-

طبقه سوم
مسکونی
0/010

طبقه پنجم
-

0/01

فاصله از آبراهه
طبقه سوم
5000-5100
0/591

نتایج
عرصههای مناسب جهت احداث آبشخور را میتوان
سامانهای در نظر گرفت که در آن باید کلیه معیارهای مرتبط
6

طبقه چهارم
5100-9000
0/092

طبقه پنجم
 9000به باال
0/019

0/05

حتیاالمکان بهینه انتخاب گردند .پس از تهیه الیههای اطالعاتی
در سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISجهت مدیریت بهینه
دادهها ،پایگاه داده مکانی ایجاد گردید و الیههای مورد استفاده
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داخل آن قرار داده شد .سپس با استفاده از نتایج حاصل از
وزندهی به متغیرها بهروش تحلیل سلسله مراتبی نقشه

مطلوبیت مکانهای مناطق مستعد برای آبشخور بهدست آمد
(شکل .)9

شکل  :2مناطق مستعد احداث آبشخور در منطقه شکارممنوع قراویز

مناطقی که در بازدیدهای میدانی بهعنوان مناطق مستعد
احداث معرفیشدهاند دارای شیب مالیم و بهطور تقریبی کمتر
از  ،%50مزارع دیم مراتع بایر و تپهماهورها ،میانگین ارتفاع 110
متری از سطح دریای آزاد و با فاصله از مناطق حضور دام

هستند .اکثر مناطق مستعد احداث در مرکز ،غرب و جنوبغربی
منطقه قرار دارند .طبقهبندی پهنهها براساس مساحت آنها
مشخص کرد که بیشترین وسعت مناطق مربوط به مناطقی با
طبقهبندی نسبتاً مطلوب و مطلوب است (شکل .)9

۱۱۱۱/۷ ۱۱۰۹/۱

۵۱۸/۲

بسیار
مطلوب

مطلوب

نسبتا

نامطلوب

مساحت به هکتار

۵۸۰/۸
۴۲۶/۷

12۰۰
1۰۰۰
۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
2۰۰
۰

محدودیت

مطلوب

شکل  :3مساحت طبقات مستعد احداث آبشخور برحسب هکتار

بحث
از نکتههای مهم توسعه منابع آبی در مناطق تحت
حفاظت بهخصوص مناطق خشک و بیابانی ،مکانیابی

صحیح این نقاط براساس شرایط بومشناختی گونهها و شرایط
زیست محیطی پیرامون آنها در پهنههای موردنظر است.
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منطقه شکار ممنوع قراویز بهعنوان زیستگاه بارز و شاخص گونه
آهوی ایرانی در غرب ایران با مسائلی همچون حضور باالی دام
در منطقه بدون توجه به ظرفیت برد ،ورود عشایر در نیمی از
فصول سال ،وجود جاده سرپل ذهاب به قصر شیرین در جنوب
منطقه ،سدسازی ،وجود کارخانه و مراکز صنعتی روبهرو است.
براساس مقایسه مکانهای قرارگیری این آبشخورها با
نتایج این تحقیق از هفت چشمه و آبشخور ثبت شده (شکل )9
سه منبع آبی در دامنههای جنوبی منطقه قرار دارند .یکی در
نزدیکی جاده اصلی در جنوب منطقه قرار دارد که خشک شده
است .تراکم باالی از سرگین آهو مشاهده شده در دو آبشخور
غربی منطقه (شکل  )9بیانگر شرایط مطلوب این دو آبشخور
بهواسطه زمینهای با شیب مالیم دید وسیع مجاور آن است که
متأسفانه آنها نیز خشک شدهاند .دیگر منبع آبی نیز آب
انباشت شده پشت سد است که نزدیک به جاده فرعی در شمال
منطقه و در الیه محدودیت واقع گردیده است .یک منبع آبی در
محدوده با مطلوبیت متوسط قرارگرفته این منبع آبی (قسمت
شرق منطقه) در ارتفاع  219متر از سطح دریاهای آزاد و در
محدوده سنگالخی قرار دارد .دو منبع آبی (مرکز منطقه) دیگر
با توجه شرایط ارزیابی تناسب زمین در محدوده با مطلوبیت باال
قرارگرفتهاند و شرایط مناسبی را دارا میباشند .آهوان براساس
مشاهدات آبشخورهایی را ترجیح میدهند که با شیب مالیمی
به تپه ماهورها ختم شود که دلیل آن نیز استفاده از این
تپهماهورها بهعنوان پناه در زمان بروز خطر است .در بررسیها
مشخص گردید که آهوان پراکنشی فراتر از مرزهای منطقه
شکارممنوع قراویز دارند و از طریق مرزهای مشترک منطقه با
کشور عراق که در قسمتهای شمالغربی و غربی که عموماً به
شکل تپهماهورهای است در صورت ایجاد نا امنی به کشور عراق
مهاجرتهای موقت خواهند داشت که معموالً نا امنیها در فصل
زمستان و در فصل بهار با شروع فعالیتهای کشاورزی بهوجود
میآید اما در فصول گرم و خشک مانند تابستان و پاییز دوباره
به منطقه قراویز مهاجرت میکنند .میتوان فرضیهای را مطرح
کرد که علت اصلی بازگشت آهوان در فصول گرم به منطقه
وجود همین چند منبع آبی دائمی و موقت است .زیرا براساس
شواهد موجود و نیز اظهارات محیطبانان و مردم محلی در
زیستگاههای مجاور با مرز کشور ایران در کشور عراق منابع آبی
وجود نداشته و مهمترین منبع آبی رودخانه قوره تو است که در
قسمت غرب منطقه به شکل رودخانه مرزی است .البته
مهاجرتهای که توسط آهوان این منطقه انجام میگیرد به
معنای و مفهوم مهاجرت و جابجایی کل افراد جمعیت نیست
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زیرا همواره و در کل فصول آهوان در منطقه شکارممنوع قراویز
حضور دارند .ولی از تراکم آنها در فصول ذکرشده در صورت
ایجاد نا امنی کاسته میشود Kingwood .و  )5992( Blankنیز
در بررسی خود بر روی ( )Gazella subgutturosaبه این نتیجه
رسیدند با توجه به این که آهوان گونههای مناطق بیابانی
هستند و در این زمینه سازگاریهای را نیز کسب کردهاند ولی
در صورت وجود منابع آبی فاصله خود را از این منابع حفظ
میکنند .در میان گیاهخواران بین وابستگی به آب آزاد و نرخ
علوفه در دسترس با رطوبت موجود در علوفه رابطه وجود دارد
(9002 ،Dolan؛  Morgartو همکاران9001 ،؛ .)5999 ،Jarman
در دسترس بودن آب آزاد برای علفخواران بزرگ ممکن
است درصورتیکه علوفه موردنیاز ،نتواند رطوبت کافی را تأمین
کند ،حداقل در یکفصل عامل محدوده کننده بهشمار آید
( Hervertو همکاران9001 ،؛  Morgartو همکاران .)9001 ،در
این راستا براساس نتایج مطالعات  Devosو ،)9001( Miller
گونه ( )Antilocapra americana sonoriensisدر شرایط بدون
آب در زیستگاه خود بهمنظور تأمین آب موردنیاز شروع به
مصرف نوعی میوه به نام  Opuntia fulgidaمیکند Salehi .و
همکاران ( )5991با توجه به غالبیت تیره Salsolaceae
فرضیهای مطرح کردند که آهوان پناهگاه حیاتوحش میاندشت
آب خود را از طریق این گیاهان تأمین میکنندGhobrial .
( )5990در تحقیقی خود بر روی آهوی دورکاس ( Gazella
 )dorcas dorcasبه این نتیجه رسید که فراهم بودن منابع آبی
بر روی نوع غذای مصرفی تأثیر میگذارد و در صورت کمیاب
بودن منابع آبی گیاهانی با حاوی آب باال مورداستفاده قرار
میگیرند .از طرفی در فصول زمستان و بهار با توجه به
گرمسیری بودن منطقه قراویز رشد پوشش گیاهی بهمراتب
سریعتر از دیگر نقاط استان کرمانشاه است ازاینرو در این دو
فصل امکان تأمین آب موردنیاز از علوفههای تازه ،چه در داخل
کشور و چه در زیستگاههای کشور عراق برای آنها فراهم
میگردد و در این فصول باوجود علوفه تازه که دارای پروتئین و
رطوبت کافی نیاز مبرم آبی برای آهوان به نسبت فصول خشک
انتظار نمیرود هرچند در این فصول نیز به آبشخورها
مراجعتهای دارند ،اما در فصول خشک مانند تابستان و تا
حدودی پاییز نیاز به آبهای سطحی افزایش پیدا میکند.
درصورتیکه کشور عراق همکاریهای را در زمینه ایجاد منابع
آبی انجام دهد ایجاد چند آبشخور در مجاورت مناطق زیستگاهی
مرزی باعث استفاده آهوان از آن زیستگاهها نیز خواهد شد.
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در بررسی  Rosenstockو همکاران ( )5999که بر روی
گوزن مول در آریزونا انجامگرفته بود با ایجاد چند منبع آبی در
مراتعی که گوزن قبالً در آن حضور نداشته باعث استفاده گوزن
مول از این زیستگاه شدند .خشک شدن سایر منابع آبی باعث
جابهجایی و تجمع آهوان بهمنظور رفع نیاز آبی بر سر این دو
آبشخور باقیمانده در مرکز منطقه شده است .دو آبشخور
مطلوب دارای آب ،بافاصله کمی به محدوده تقریباً مسطحی از
اراضی کشاورزی در شرق خود میرسند این دو آبشخور نسبت
بههم از نظر توزیع مکانی دارای فاصله زیادی نبوده و در
بازدیدهای بهعملآمده چندین حمله گرگ به آهو و دامهای
اهلی و حتی روباه معمولی در اطراف دو آبشخور مذکور مشاهده
گردید .گزارشهای متفاوتی از افزایش مشاهدات طعمهخوار در
اطراف منابع آبی وجود دارد ( DeStefanoو همکاران9000 ،؛
 O’Brienو همکاران.)9002 ،
براساس بررسی  O’Brienو همکاران ( )9002در آریزونای
آمریکا بیش از  1000هزار حضور طعمهخوار پستانداران را در
طول بررسی خود اطراف منابع آبی را گزارش کردهاند .با این
وجود تعداد کمی از ابن مشاهدات منجر به شکار توسط طعمه
خوار شده است .در بررسی دیگری توسط  DeStefanoو
همکاران ( )9000حمالت طعمهخوار به حیاتوحش پیرامون
مناطق توسعه آبی و آبشخور با مناطق بدون آب مقایسه گردید
و مشخص شد تعداد شکار طعمه توسط طعمهخوار هفت بار
بیشتر از مناطقی بوده است که در آن منابع آب وجود ندارد
ولی با این وجود نتوانسته مدرکی دال بر افزایش نرخ طعمه
خواری در مناطق وجود آب پیدا کند .براساس نتایج حاصل از
بررسی  Krausmanو همکاران ( )9002احتمال افزایش نرخ
طعمهخواری در اینگونه مناطق بهنظر محتمل نیست .در واقع
براساس نتایج بررسی  Rosenstockو همکاران ( )5999و نیز
 DeStefanoو همکاران ( )9000این منابع بهعنوان محلی برای
کمین و یا یک تله برای طعمه از طرف طعمهخواران تبدیل
خواهند شد اما براساس شواهد موجود بهنظر میرسد که آهوان
از مناطق آبی بهواسطه مشاهدات طعمهخوار و یا حمالت قبلی
اجتناب نمیکنند که مشابه یافته  O’Brienو همکاران ()9002
است.
ولی از عواقب ماندن اجساد ذکر شده در کنار آبشخورها و
تماس دام و آهوان میتوان انتشار بیماریهای مسری (بین
حیاتوحش و دام) از طریق تماس انگلهای مشترک (اسالمی و
همکاران )5911 ،را انتظار داشت .نتیجه حاصل از این بررسی
میتواند با فرضیه کمین -زیستگاه مطابق باشد زیرا
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پراکنش گرگها متناسب با پراکنش آهوان نبوده و در نقاط
آبشخور است .بهطورکلی میتوان عنوان کرد توزیع آبشخورهای
منطقه با توجه به شرایط در نظر گرفتهشده در این تحقیق از
لحاظ جانمایی مناسب است .مشکل اصلی ناشی از توزیع نادرست
آبشخورها نیست بلکه ناشی از خشکسالیهای اخیر منطقه و نیز
حضور دامهای روستائیان و عشایر بر سر این آبشخورهاست.
در بررسی هارونی و همکاران ( )5999در کالمند -بهادران
یزد نتایج حاصله حاکی از نزدیکی آهوان تا شعاع  1کیلومتری
به منابع آبی بوده است بهطوریکه در فصل تابستان آهوان
فاصلهی خود را نسبت به منابع آبی بهطور محسوسی کاهش
دادهاند .در بررسی رمضان زاده و همکاران ( )5995در پارک
ملی سالوک مشخص گردید آهوان پاسخهای متفاوتی به منابع
آبی میدهند و فراوانی منابع آبی بر روی گونه تأثیرگذار بوده و
مناطق مجاور منابع آبی ترجیح داده میشوند .در مطالعه
 )9009( Farahmandدر پارک ملی کاله قاضی مشاهده شده
بود که آهوان فاصله  1کیلومتری را نسبت به منابع آبی حفظ
میکنند و از برخی از گیاهان نیز برای تأمین آب مورد نیاز خود
استفاده میکنند .در مطالعه  Farhadiniaو همکاران ( )9009در
پناهگاه حیاتوحش میاندشت ،منابع آبی بهعنوان یک عامل
مهم در نظر گرفتهشده بود که در برخی موارد آهوان در فصول
تابستان بهطور نامنظم به منابع آبی مراجعه میکردهاند.
در بررسی  )9009( Durmuşدر شانلوروفا ترکیه مشخص
گردید که آهوان بهطور مشخص به منابع آبی پاسخ نداده اما
تفسیر نتایج حاصل از گستره خانگی نشاندهنده اهمیت مهم
آن بهعنوان یک عنصر کلیدی زیستگاه بوده است .مطالعات
ذکرشده و اکثر مطالعات بر روی آهوی ایرانی حاکی اهمیت
باالی آب به عنوان فاکتور محیطی برای اینگونه است .از
عوارض حضور دام بر سر آبشخورها و مناطق توسعه آبی میتوان
به تغییرات پوشش گیاهی حاشیه منابع آبی ،تخریب خاک
سطحی ،ایجاد سطحی غیرطبیعی از فرسایش ،چیرگی گیاهان
غیر خوشخوراک ،کاهش گیاهان خوشخوراک بهدلیل چرای
انتخابی اشاره کرد ( Jamesو همکاران .)5999 ،با اینحال در
برخی گزارشها ذکرشده که اثرات منفی ناشی از ایجاد تحوالت
آبی تقریباً کم و بیاعتبار بوده این درحالی است که ارزشهای
مثبت ایجاد این تحوالت آبی بسیار بیشتر است ( Krausmanو
همکاران.)9002 ،
در واقع فعالیت مدیران حیات وحش برای تغییر دادن
شرایط حیاتوحش از حالت نامطلوب به مطلوب است درواقع
شرایط بهتر مطلوبتر برای حیاتوحش و استفادهکنندگان آن
9
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تعیین عرصههای مستعد احداث آبشخور برای آهوی ایرانی با استفاده از تحلیل....

هدف مدیریت است (سلمانماهینی .)5995 ،در این مطالعه
ترکیبی از  GISو تکنیکهای ارزیابی چندمعیاره برای تعیین
تناسب محلهای مناسب برای احداث آبشخور استفاده شد و در
نهایت با در نظر گرفتن محدودیتها و معیارها نقشه تناسب
حاصل گردید .به منظور انطباق نتایج حاصل از این تحقیق با
شرایط منطقه شکارممنوع قراویز بازدیدهای میدانی بهعمل آمد
و نتایج حاکی از برآورده شدن اکثر معیارهای مورد نظر در
مکانیابی بوده است.
مطالعه حاضر تنها یک مکانیابی براساس معیارها و
پارامترهای دخیل در آن است و بهخودیخود تصمیم نیست،
زیرا بهمنظور انتخاب نهایی جنبههای مهم دیگری نظیر
جنبههای سیاسی و هزینهها وجود دارند .این نتایج میتواند به
مسئولین در خصوص انتخاب صحیح مناطق برای توسعه منابع
آبی بهمنظور بهبود شرایط محیطی منطقه شکار ممنوع قراویز
یاری رساند.
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