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 Introduction: The aim of this study was to model suitable habitats and suggest 

conservation implications for Dice snake (Natrix tessellata) in Chaharmahal va Bakhtiari 

province.  

Materials & Methods: In this research, the maximum entropy algorithm was used to 

predict distribution of suitable habitats of the species across the province.  

Result: The AUC value for modeling of distribution of suitable habitats obtained 0.90. 

Based on the results, less than three percent of the province (about 400 km2) was estimated 

as the highly suitable habitat (<0.6). While it seems that most of the distribution range of 

the species was located in the central regions of the province, but its desirable habitats can 

be seen in all of the counties of province. Also, about 7.60% (30.33 km2) of highly suitable 

habitats (<0.6) of this species is covered by the conservation network (including protected 

areas and no-hunting areas). The variables of distance to river (38.8%), altitude (17.1%), 

distance to agricultural lands (14.2%), and distance to forest areas (8.9%) had the highest 

contribution (79%) in the modeling of distribution of suitable habitats of Dice snake. 

Conclusion: Finally, conservation implications for management and conservation of Dice 

snake was presented. 
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 استان در( Natrix tessellata) چلیپر آبی مار برای حفاظتی هایتوصیهارائه  و مطلوب هایزیستگاه سازیمدلبا هدف  این مطالعه :مقدمه

 بختیاری انجام پذیرفت. و چهارمحال

 .شدسراسر استان استفاده های مطلوب این گونه در منظور شناسایی زیستگاهبه نظمی بیشینهاز الگوریتم بیدر این پژوهش،  ها:مواد و روش

تر از سه درصد استان ها، کمدست آمد. براساس یافتهبه 90/0های مطلوب در حدود سازی پراکنش زیستگاهمدل برای AUCعیار م نتایج:

رسد این گونه در مناطق مرکزی استان نظر می که به( برآورد شد. درحالی>6/0عنوان زیستگاه با مطلوبیت زیاد )کیلومترمربع( به 400)حدود 

 33/30درصد ) 60/7چنین، حدود های استان قابل مشاهده هستند. همهای مطلوب آن در تمامی شهرستانتری دارد، اما زیستگاهاکنش بیشپر

وسیله شبکه حفاظتی )شامل مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع( پوشش ( این گونه به>6/0های با مطلوبیت زیاد )کیلومترمربع( از زیستگاه

 2/14های کشاورزی )درصد(، فاصله تا زمین 1/17درصد(، ارتفاع از سطح دریا ) 8/38متغیرهای فاصله تا رودخانه ) داده شده است.

 های مار چلیپر داشتند.سازی پراکنش زیستگاهدرصد( را در مدل 79درصد( باالترین مشارکت ) 9/8درصد( و فاصله تا مناطق جنگلی )

 های چلیپر پیشنهاد شده است.منظور مدیریت و حفاظت بهتر جمعیتهای حفاظتی بهتوصیهدرنهایت،  :گیری و بحثنتیجه
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 مقدمه

دلیل شدت گرفتن اثرات مخرب و فشارهای های اخیر بهدر دهه

تری در معرض شتاب بیشزیستی با انسانی بر محیط زیست، تنوع

ها با کاهش جمعیت مواجه تهدید قرار گرفته است و بسیاری از گونه

اند. براساس برآوردها، نرخ شده و برخی نیز تا حد نابودی پیش رفته

 10000تا  1000های تاریخی ها در مقایسه با انقراضانقراض گونه

ار از اراضی میلیون هکت 9طور متوسط، نزدیک به برابر شده است و به

میلیون هکتار نیز  300طور کامل نابود شده و بیش از زیستگاهی به

(. Kolbert ،2014؛ 2007و همکاران،  McInernyرو به نابودی است )

توان به تغییرات ها میاز دیگر عوامل مهم و تهدیدکننده زیستگاه

های محیط زیستی، اقلیمی و گرم شدن آب و هوای زمین، آلودگی

های های بومی و ورود گونهخوردن تعادل گونهیرقانونی، بر همشکار غ

نظر های مختلف اشاره نمود. بهمهاجم و غیربومی به مناطق و زیستگاه

 80های مخرب انسانی با اختصاص رقمی در حدود رسد فعالیتمی

ها و تخریب تعادل زیستگاه زنندهترین عامل برهمعنوان مهمدرصد به

براساس برآوردهای  (.2002 و همکاران، Sanderson) باشد هاآن تجزیه و

عامل  هاتخریب زیستگاه (،IUCNاتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت )

باشد. از سوی های زیستی میدرصد گونه 30انقراض و نابودی بیش از 

ها مدیریت و حفاظت زیستگاه ترین منابع در زمینهدیگر، یکی از مهم

ها و پراکنش گونه و حیات وحش، دستیابی به اطالعات کافی از نحوه

های در معرض تهدید ویژه در مورد گونهها بهها با زیستگاهارتباط آن

های (. بنابراین، الزم است در پژوهشDufour ،2005و  Candasاست )

علت تخریب  انسانی، بیعی،ط رخدادهای ها،جمعیت پویایی و شناختیبوم

و همکاران،  Schtickzelleها مورد بررسی قرار گیرد )و تجزیه زیستگاه

(. در این میان، یک مسئله 2016و همکاران،  Bueno-Enciso؛ 2005

های مدیریتی، تعیین مطلوبیت زیستگاه ریزیمهم و کلیدی در برنامه

وحش ف حیاتهای مختلهای مطلوب برای گونهو شناسایی زیستگاه

های مؤثرتری را توان گامصورت میزی و آبزی( است و در این)خشک

و همکاران،  Thomassonها برداشت )در راستای حفاظت از گونه

ها و شناسایی ها، عوامل تخریب آن(. بنابراین، مطالعه زیستگاه2015

های حفاظت و ترین راهبردها در برنامههای مطلوب، از مهمزیستگاه

(. 2011و همکاران،  Theobaldرود )شمار میوحش بهمدیریت حیات

منظور اجرای سازی مطلوبیت زیستگاه ازجمله رویکردهای مهم بهمدل

های های گونههای دقیق و درست در زمینه برآورد نیازمندیبررسی

های فیزیولوژیکی، راه به ویژگی توان از اینکه می گیاهی است و جانوری

روش قابلیت شناسایی مناطق  برد. این ها پیگونه ی و رفتاریشناختبوم

بینی های مختلف را مورد پیشو دارای پتانسل زیستی برای گونه بالقوه

و همکاران،  Almpanidou؛ 2007و همکاران،  Sahlstenدهد )قرار می

(. گونه مار آبی چلیپر در بسیاری از 2014و همکاران،  Adibi؛ 2014

صورت عمومی حضور دارد، اما ه پراکنش جهانی بههای گستربخش

(. 2010و همکاران،  Agasyanحال کاهش است ) اندازه جمعیت آن در

ترین نگرانی در طبقه کم IUCNاین گونه در حال حاضر در فهرست 

(Least concern( قرار دارد )IUCN ،2019 مار چلیپر تا حد زیادی .)

ها، شیرین همانند رودخانههای طبیعی آب وابسته به اکوسیستم

رفتن و تخریب این  ها است. بنابراین، با از بیندریاچه جویبارها و

ای به چنین، ترافیک جادهشود. همها مورد تهدید واقع میزیستگاه

تواند عاملی مهمی در از بین ویژه در فصل تولیدمثل و زادآوری می

ویژه های مار بهز گونهها باشد. در کشور مصر، تعداد بسیاری ارفتن آن

شود. می آوریجمع خانگی حیوانات المللیبین تجارت چلیپر برای آبی مار

یکی دیگر از عوامل تهدیدکننده مارهای چلیپر، گرفتار شدن در تور 

در فصول غیرقانونی  شده های انجامپژوهش که براساس ماهیگیران است

هزاران مار بالغ در تورها برای ماهیگیری )فصل تولیدمثل(، در حدود 

و  Agasyanرود )گرفتار شده و هزاران تخم مارهای آبی از بین می

 (.IUCN ،2019؛ 2014و همکاران،  Sterijovski؛ 2010همکاران، 

 غربجنوب ،غرب غرب،شرق، شمال، شمالشمالمار چلیپر در شرق، 

استان  ها و مناطق تاالبیدر رودخانه ایران پراکنش دارد. این گونه

؛ 1395نماید )مظفری و همکاران، چهارمحال و بختیاری زیست می

وجود اطالعات چندانی در زمینه وضعیت حضور  (. با این1397کمالی، 

روند رو های این گونه و در استان وجود ندارد. با توجه به و زیستگاه

 Agasyan) های اخیردر سالمار چلیپر  جهانی کاهش اندازه جمعیت به

های اتخاذ تصمیمحفاظتی این گونه اهمیت  ( و2010کاران، و هم

ضرورتی  آنهای جمعیت کاهش تهدیدهای مرتبط بامنظور مناسب به

 ازیگونه، نهای این جمعیتمؤثر  تیریمنظور مدبه است. ریناپذاجتناب

این  ت ازظا، تا با حفاستباال  تیبا مطلوب یهاستگاهیزیی به شناسا

ی این هاتیجمعزیستایی  بتوان، یتیریمد یهایزیربرنامهو ها زیستگاه

سازی مطلوبیت زیستگاه مدل بهدر این مطالعه گونه را تضمین نمود. 

ی هاهیتوصمار چلیپر در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شده و 

 شده است.  پیشنهاد گونه هایحفاظت بهتر از جمعیت منظورحفاظتی به
 

 ها مواد و روش
 با بختیاری و چهارمحال استانمعرفی منطقه مورد مطالعه: 

 مساحت از درصد یک تقریباً که مربع کیلومتر 16533 حدود مساحت

 رشته محدوده در کشور غربیجنوب در شود و می شامل را کشور کل

درجه  5میانگین دمای ساالنه از است.  گرفته زاگرس قرار هایکوه

های گراد در بخشدرجه سانتی 16تا  های مرکزیگراد در بخشسانتی

گراد است درجه سانتی 10غربی متغیر بوده و میانگین دما حدود 

(Jaafari  ،2017و همکاران.)  560بارش متوسط ساالنه استان حدود 

منطقه چهارگانه تحت مدیریت  هشتاستان دارای . این متر استمیلی
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و دو منطقه شکار ممنوع است که حدود  زیستسازمان حفاظت محیط

 کبیش از ی(. 1گیرد )شکل را در بر میاستان  کل درصد مساحت 15

سپهر زیست اندوختگاهاستان چهارمحال و بختیاری با عنوان  سوم

برنامه انسان سپهر های زیستسبزکوه در شبکه اندوختگاه -تنگ صیاد

  ( یونسکو به ثبت رسیده است.MABو کره مسکون )

  

   
 در استان چهارمحال و بختیاری چپ(ها )سمت : موقعیت مناطق حفاظت شده )سمت راست( و زیرحوضه1شکل 

وحش شیرستان و مناطق شکار ممنوع شده تنگ صیاد، سبزکوه، هلن، قیصری، شیدا، پناهگاه حیاتصیاد، مناطق حفاظتدهنده پارک ملی تنگترتیب نشان، به9تا  1های شماره 

 خداآفرین و چغاخور هستند.

حضور بررسی  یبرا: حضور یهاداده و میدانی بازدیدهای       

مار چلیپر، از مناطق مختلف استان چهارمحال و بختیاری بازدید 

با حضور این گونه نقاط  ییجغرافیا ختصاتصورت گرفت و سپس، م

آوری ( ثبت شد. در جمعGPS) جهانی ابیاستفاده از سیستم موقعیت

بانان اداره کل حفاظت محیط نقاط مذکور از همکاری کارشناسان و

 138عداد زیست استان استفاه شده است. در این پژوهش، تمحیط

ی گونه در سراسر استان هازیستگاه مار آبی چلیپر درموقعیت حضور 

، های حضورموقعیت بین خودهمبستگی مکانی کاهش منظوربه شد. ثبت

یلومتر با استفاده از یک ک حدود تر ازکم ةدر فاصلشده  ثبت نقاط

، SDM (Brownابزار  ةحضور در جعب هایموقعیتترقیق مکانی  شیوه

 حذف شدندهای حضور از مجموع موقعیت ArcGIS 10.4.1در  (2014

پراکنش  سازیمدل گونه درموقعیت حضور  92 و در نهایت از تعداد

 . (2شد )شکل استفاده  های مار آبیزیستگاه

محیطی  منظور شناسایی عواملبهزیستی: متغیرهای محیط

و استفاده از متغیرهای شناسایی شده  مار آبیبر انتخاب زیستگاه  موثر

پیشین های پژوهشگونه،  های اینهای پراکنش زیستگاهسازیمدل در

، Thomasson؛ 2010و همکاران،  Muthoniمورد بررسی قرار گرفتند )

و  González-Fernández؛ 2018و همکاران،  Hosseinzadeh؛ 2012

و همکاران،  Friedrichs‐Manthey؛ 1399؛ قائدی، 2018همکاران، 

در این میان، متغیرهای  (.2020و همکاران،  Ghelichy Salakh ؛2020

 ترین متغیرها در انتخاب زیستگاه توسط خزندگان اقلیمی از مهم

چهار . در این پژوهش، (2007و همکاران،  Qianروند )شمار میبه

پوشش سرزمین  ،اقلیمی، توپوگرافی دربرگیرنده عوامل هاگروه متغیر

 متغیر 10مورد استفاده قرار گرفتند و تعداد  انسانیمتغیرهای و 

ارتفاع از سطح دریا، فاصله تا رودخانه، فاصله تا  محیطی شامل

ا مراتع، ها، فاصله تا مناطق جنگلی، فاصله تهای کشاورزی و باغزمین

(، BIO3دمایی )(، همBIO1ردپای انسان، میانگین دمای سالیانه )

( در 12BIO(، مجموع بارندگی ساالنه )4BIOتغییرات فصلی دما )

های مطلوب مار آبی چلیپر در استان پراکنش زیستگاه سازیمدل

 استفاده شدند. چهارمحال و بختیاری

مطلوب های زیستگاه پراکنشسازی مطلوبیت زیستگاه: مدل

( و با Maximum Entropyنظمی بیشینه )با استفاده از الگوریتم بی

 ( برآورد2006و همکاران،  Phillips) MaxEnt 3.3.3.kافزار  نرمکمک 

درصد نقاط حضور به  75ها، برای واسنجی مدل ،پژوهش این شد. در

ینی بمانده برای ارزیابی پیشدرصد باقی 25های تعلیمی و عنوان داده

 15 ها با تعدادهسازی پراکنش زیستگامدلها استفاده شدند. مدل

 ای انجام شد. نقشهنقطه زمینه 10000چنین تعداد تکرار و هم

نهایی مطلوبیت  عنوان نقشهافزار بهمیانگین حاصل از خروجی نرم

  زیستگاه مورد استفاده قرار گرفت. 
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؛ با 0-2/0به چهار طبقه کیفیت نامطلوب:  هانقشه زیستگاه       

؛ مطلوبیت زیاد: 4/0-6/0؛ مطلوبیت متوسط: 2/0-4/0مطلوبیت کم: 

و  Ansari؛ 2014و همکاران،  Convertinoتقسیم شد ) 1-6/0

Ghoddousi ،2018 ؛Zhang  ،ارزیابی  منظور(. به2019و همکاران

 ROC (AUC) زیرمنحنی شاخص مساحت از مدل راعتبا و کیفیت

(. در این پژوهش، از 2013و همکاران،  Eskildsenشد )استفاده 

ترین متغیرهای موثر بر پراکنش برای شناسایی مهم نایفآزمون جک

های منحنیدر ادامه از  (.2006و همکاران،  Phillips) گونه استفاده شد

در  احتمال حضور گونهیابی به برآوردی از یه شده برای دستتهپاسخ 

منظور برآورد میزان به برابر تغییرات هر عامل محیطی استفاده شد.

شده جهت مناطق حفاظت های مطلوب با شبکهپوشی بین زیستگاههم

 بامار چلیپر مطلوبیت زیستگاه  نقشهها، بررسی کارآمدی این شبکه

شکار ممنوع(  و مناطق شدهمناطق حفاظت)دربرگیرنده  حفاظتی شبکه

های شناسایی شده با پوشی زیستگاهگذاری شد تا میزان همهمروی

 مناطق حفاظت شده برآورد شود. 
 

 نتایج

های مطلوب مار سازی پراکنش زیستگاهمدل برای AUCمعیار        

دست آمد به 90/0چلیپر در استان چهارمحال و بختیاری در حدود 

مرکزی، پراکنش  مناطق در گونه رسد اینمی نظرکه بهحالیدر (.3 )شکل

های های مطلوب آن در تمامی شهرستانتری دارد، اما زیستگاهبیش

های مطلوب (. پس از تفکیک زیستگاه4استان پراکنش دارند )شکل 

تر از سه های کیفیت، کممار چلیپر به چهار طبقه براساس آستانه

عنوان زیستگاه با مطلوبیت کیلومترمربع( به 400استان )حدود درصد 

 (4و شکل  1( برآورد شد )جدول>6/0زیاد )

 

 
 چلیپر در استان چهارمحال و بختیاریهای حضور مار آبی : موقعیت2شکل 

 

 

 

های مار آبی سازی توزیع زیستگاهدر مدل AUC: منحنی معیار 3شکل 

 در استان چهارمحال و بختیاری چلیپر

  

  
 در استان چهارمحال و بختیاری)سمت چپ(  براساس چهارطبقه کیفیت مطلوبیت زیستگاه)سمت راست( و  های مطلوب مار چلیپرزیستگاه: 4 شکل
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های بندی محدوده مورد مطالعه براساس آستانه: طبقه1جدول 

 کیفیت زیستگاه برای مار آبی چلیپر

 

درصد(،  8/38ها، متغیرهای فاصله تا رودخانه )براساس یافته

های کشاورزی تا زمیندرصد(، فاصله  1/17ارتفاع از سطح دریا )

درصد( باالترین مشارکت  9/8جنگلی ) تا مناطق و فاصله درصد( 2/14)

های مار آبی داشتند سازی پراکنش زیستگاهدرصد( را در مدل 79)

که حضور مار آبی عمدتاً براساس طبقات ارتفاعی، درحالی .(2)جدول 

است، ثبت شده  2000تا  1500و  2500تا  2000در طبقات ارتفاعی 

تا  2500متر و  1500تر از اما حضور این گونه در طبقات ارتفاعی کم

های پاسخ حضور گونه در نیز تایید شد. بر این اساس منحنی 3000

ها و سایر برابر متغیرهای محیطی مختلف، با افزایش فاصله از رودخانه

طور قابل توجهی چلیپر به های مارآبی کیفیت زیستگاه هایاکوسیستم

های یابد. با افزایش ارتفاع از سطح دریا، از مطلوبیت زیستگاهمی کاهش

شود. در مورد اهمیت این گونه در محدوده مورد مطالعه کاسته می

های آبیاری، با افزایش فاصله از این ویژه کانالهای کشاورزی بهزمین

یابد. با افزایش مناطق مطلوبیت زیستگاه برای مار چلیپر کاهش می

له از مناطق جنگلی در ابتدا مطلوبیت زیستگاه گونه افزایش یافته فاص

 (.5ماند )شکل و در ادامه بدون تغییر باقی می
 

سازی زیستگاه مار عوامل محیطی مورد استفاده در مدل :2جدول 

 هاآبی چلیپر و اهمیت نسبی آن

  

  
  

  
 بر انتخاب زیستگاه در استان چهارمحال و بختیاری محیطی موثر متغیرهایترین مهم مار آبی چلیپر در امتداد : احتمال حضور 5شکل 

 ردیف
میزان 

 مطلوبیت

احتمال 

 حضور گونه

مساحت 

 )کیلومترمربع(
 درصد

 14/82 44/13578 <2/0 نامطلوب 1

 90/10 04/1802 2/0 – 4/0 کم 2

 55/4 85/751 4/0 – 6/0 متوسط 3

 41/2 20/399 >6/0 زیاد 4

 اهمیت نسبی متغیرهای محیطی

 8/38 فاصله از رودخانه

 1/17 ارتفاع

 2/14 های کشاورزیفاصله از زمین

 9/8 فاصله از مناطق جنگلی

 5/5 فاصله از مناطق مرتعی

 9/4 (4BIOتغییرات فصلی دما )

 6/4 (12BIOمجموع بارندگی ساالنه )

 7/3 ردپای انسان

 2 (BIO1میانگین دمای سالیانه )

 3/0 (BIO3دمایی )هم
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کیلومترمربع( از  33/30درصد ) 60/7حدود ها، براساس یافته

 وسیله شبکه حفاظتیبه چلیپر مار (>6/0) زیاد های با مطلوبیتزیستگاه

)شکل  پوشش داده شده است شده و شکار ممنوع()مناطق حفاظت

6). 

 بحث
عنوان های گیاهی و جانوری بهگونه مطالعه مطلوبیت زیستگاه       

شمار وحش بهیک رویکرد کلیدی در مدیریت و حفاظت از حیات

ای ها اهمیت ویژههای مطلوب گونهرود. رویکرد شناسایی زیستگاهمی

زیستی،  در انتخاب مناطق حفاظت شده، انتخاب مناطق داغ تنوع

تعیین مناطق دارای تعارض بین انسان و حیات وحش و شناسایی 

؛ 2019و همکاران،  Ashrafzadehکریدورهای زیستگاهی دارد )

Kazemi  ،؛ 2019و همکارانKafash  ،خزندگان 2020و همکاران .)

های زیستی هستند که جایگاه ازجمله مارها دربرگیرنده تنوعی از گونه

های که جمعیتها دارند، درحالیای در اکوسیستمشناختی ویژهبوم

تجزیه و تخریب واسطه عوامل مختلف ازجمله ها بهبسیاری از آن

های عمدی و غیرعمدی، شکار غیرقانونی و سوزیها، آتشزیستگاه

 تهدید قرار گرفته است. در گذشته، آبی در ها به منابعورود انواع آالینده

تر و بیش نبود و مهم ضروری های خزنده، چنداندر زمینه گونه مطالعه

روزه با روشن شد. اما، امها توجه میبودن و مضرات آنبه جنبه سمی

طور ها بهطبیعی، این گونه هایاکوسیستم در شدن نقش خزندگان

عنوان یکی به مرکزی اند. منطقه زاگرسجدی مورد توجه قرار گرفته

بنابراین، . رودشمار میبه کشور در زیستی نظر تنوع از مناطق مهم از

ضروری است نقاط داغ تنوع زیستی ازجمله تنوع خزندگان در این 

 منطقه شناسایی شود. 

درصد  41/2دهند در حدود های این پژوهش نشان مییافته

های عنوان زیستگاهتواند بهکیلومترمربع( از استان می 400)حدود 

گرفته شود. ( برای مار چلیپر درنظر 6/0دارای مطلوبیت زیاد )بیش از 

ترین زیستگاه یکپارچه گونه چلیپر در مناطق مرکزی که بزرگدرحالی

های کوهرنگ تا اردل و کیار مشاهده استان در محدوده شهرستان

های های زیستگاهی مطلوب این گونه در تمامی شهرستانشد، اما لکه

 استان پراکنش دارد. 

ز کل فراوانی درصد ا 15( نشان دادند که 1392نبوی و همکاران )

شده میانکاله های مار در منطقه حفاظتدرصد گونه 62خزندگان و 

های )مازندران( به چلیپر اختصاص داشته است، که اغلب در کانال

چنین آبگیرهای کوچک مشاهده شدند. در ها و نهرها و همآبی، برکه

در بین درختان  عمق کم پژوهشی در یک پارک جنگلی، نهرهای

وان زیستگاه مطلوب مار چلیپر معرفی شده است. )حجتی عنجنگلی به

های شمالی آفریقا (. براساس یک پژوهش، در بخش1388و همکاران، 

های چلیپر در پیرامون مسیر آبی رود نیل ترین زیستگاه)مصر(، مهم

، El Dinهای حوزه آبریز و دلتای نیل شناسایی شد )و سرشاخه

ایران، در ارتفاعات باالی کوهستانی هر حال، این گونه در (. به2011

ها و منابع متر( و دارای دریاچه 2000های مرتفع )تا حدود و دشت

هایی که از چنین، این گونه در رودخانهآبی طبیعی پراکنش دارد. هم

گیرند و در منطقه زاگرس مرکزی ارتفاعات کوهستانی سرچشمه می

 Rajabizadehشده است )متر( ثبت  2700) مرکزی و البرز متر( 2700)

 (. 2011و همکاران، 

های این مطالعه، متغیرهای فاصله تا رودخانه، اساس یافتهبر

های کشاورزی، و فاصله تا مناطق ارتفاع از سطح دریا، فاصله تا زمین

را در مطلوبیت زیستگاه  درصد( 80حدود  )در مشارکت باالترین جنگلی،

ستان چهارمحال و بختیاری دارند. مار آبی چلیپر در ا و پراکنش گونه

های آبی و ها و سایر اکوسیستمکه هر چه فاصله از رودخانهطوریبه

های آبیاری( و ارتفاع از های کشاورزی )ازجمله کانالچنین زمینهم

مطلوبیت زیستگاه  یافت،می مطالعه افزایش مورد سطح دریا در محدوده

 دهندهتواند نشاناین مورد میبرای مار آبی چلیپر کاهش یافته است. 

های عنوان محل زیست این گونه و اهمیت زمیناهمیت منابع آبی به

ها در تامین نیازهای غذایی این ها و تاالبکشاورزی اطراف رودخانه

های کشاورزی قابل اشاره است که وجود گونه باشد. در مورد زمین

 های آب اهمیت باالیی برای حضور این گونه دارند. کانال

ترین متغیرهای موثر بر (، مهم1398سلخ و همکاران )قلیچی

افعی قفقازی را متغیرهای اقلیمی ازجمله  مطلوبیت زیستگاه گونه

 

 
های مطلوب مار آبی چلیپر با شبکه پوشی زیستگاه: هم6شکل 

 حفاطتی در استان چهارمحال و بختیاری
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که با افزایش دما به باالتر طوریاعالم نمودند، به تغییرات دمای ساالنه

یابد. براساس گراد، مطلوبیت زیستگاه کاهش میدرجه سانتی 35از 

( متغیرهای اقلیمی ازجمله دما در 1395های اسدی و همکاران )یافته

ترین فصل سال مشارکت بارانترین ماه سال و میزان بارش در کمگرم

 (،2015و همکاران ) Behroozسازی مطلوبیت دارند. االیی در مدلب

ای و سنگی نشان دادند که شیب، نوع پوشش گیاهی، پوشش صخره

سازی پراکنش کننده در مدلترین متغیرهای مشارکتعنوان مهمبه

(، 1392مرادی و همکاران )مطالعه وارسته براساس هستند. لطیفی افعی

سطح دریا، فاصله تا جاده و پوشش گیاهی به متغیرهای ارتفاع از 

موثر بر مطلوبیت زیستگاه کفچه مار معرفی  ترین متغیرهایعنوان مهم

شدند. در مورد ارتفاع از سطح دریا، احتماالً نشانگر تمایل کفچه مار 

های روی سنگبه مناطق کم ارتفاع و عدم تمایل به دوری از تخته

تواند نیازمندی به محلی برای پنهان باشد که علت آن نیز میزمین می

چنین، ضریب مثبت پوشش گیاهی شدن و استراحت کردن باشد. هم

عنوان پناهگاهی برای نشانگر نقش مثبت گیاهان روی سطح زمین به

ای خزندگان است. در واقع پوشش گیاهی کوتاه یک زیستگاه تغذیه

سریع صید خود توانند برای شکار مناسب برای مارها است، چرا که می

شدن توسط صیاد یا شکارچی را کاهش  مخفی شده و یا قابلیت دیده

 دهند. 

(، سطح پوشش 1392در پژوهشی دیگر، شیخی و همکاران )

سازی مطلوبیت زیستگاه ترین متغیر موثر بر مدلعنوان مهمسنگی به

افعی زنجانی شناسایی شد. پس از آن، متغیرهای ارتفاع از سطح دریا، 

های آبی، فاصله تا جاده، پوشش منطقه، فاصله تا اکوسیستمشیب 

سازی این گونه عنوان دیگر متغیرهای مهم در مدلگیاهی منطقه به

معرفی شدند. براساس پژوهشی دیگر، دو متغیر پوشش گیاهی و 

ترین متغیرهای محیطی ترین ماه سال مهممیزان بارش در خشک

 Ophiomorusمار اسکینگ )سازی مطلوبیت زیستگاه موثر بر مدل

nuchalis( هستند )Hosseinzadeh  ،2018و همکاران.) 

های مطلوب پوشی بین زیستگاهنتایج حاصل از بررسی میزان هم

کیلومترمربع  30و مناطق حفاظت شده نشان داد که تنها در حدود 

 های با مطلوبیت باال در محدودهتر از هشت درصد از زیستگاهیا کم

های اسدی و همکاران شبکه مناطق حفاظتی قرار گرفته است. یافته

زی و های کوههای مطلوب افعیپوشی زیستگاه(، در مورد هم1395)

مناطق حفاظتی در سه استان همدان، کرمانشاه و کردستان نشان داد 

حفاظتی  های مطلوب این گونه در شبکهدرصد از زیستگاه 6/31که 

سلخ و همکاران قلیچی است. گرفته ومترمربع( قرارکیل 3563)در حدود 

های مطلوب مار افعی ( نشان دادند که بخش عمده زیستگاه1398)

 حفاظتی تحت پوشش قرار نگرفته است. قفقازی توسط شبکه

تواند در شناسایی مناطق های این پژوهش میطورکلی، یافتهبه

ور حفاظت و منظداغ تنوع زیستی و اتخاذ رویکردهای مناسب به

ها، ها مورد استفاده قرار گیرد. براساس پژوهشمدیریت بهتر زیستگاه

های رفتن و دستکاری زیستگاه عامل تهدیدکننده اصلی چلیپر از دست

  Amr؛2011و همکاران،  Shehabآبی در داخل گستره پراکنش است )

واسطه تقاضای روزافزون برداشت آب برای (. به2011و همکاران، 

ف کشاورزی و آشامیدنی در مناطق مختلف، آب بسیاری از مصار

طور مستقیم به سمت مخازن منحرف یا پمپ شده و سبب ها بهچشمه

جریان آب شده است. چنین تغییری  شدن بسیاری از مسیرهای خشک

های مار منجر به کاهش شدید یا حتی انقراض بسیاری از جمعیت

اند که در طول سالیان دادهها نشان شود. برخی پژوهشچلیپر می

هایی که برای تامین پناه گونه چلیپر استفاده گذشته بسیاری از مکان

و   Amr؛2011و همکاران،  Shehabاند )شده، تخریب شدهمی

ها منجر به تخریب کامل چنین، زهکشی تاالب(. هم2011همکاران، 

از دیگر های آبی مطلوب چلیپر در برخی از مناطق شده است. زیستگاه

های شهری، به فاضالب آبی هایآلودگی بدنه تهدیدکننده چلیپر، عوامل

های جمعیت بقای بر توانندمی عوامل این که است صنعتی هایکنندهآلوده

و  Amrهای چلیپرها موثر باشند )عنوان طعمهدوزیستان و ماهیان به

چلیپر  رسد تجارت مارنظر می(. در برخی کشورها، به2011همکاران، 

اش و بوی بد به واسطه رفتار عصبیدهد و بهطور عمومی رخ نمیبه

شود داری در اسارت شناخته نمیعنوان یک گونه مار محبوب برای نگه

(Amr  ،به2011و همکاران .) هر حال، در برخی کشورها ازجمله مصر

المللی و سوریه شمار زیادی از این گونه برای اهداف تجارت بین

و همکاران،  Amr؛ Anon ،2005شوند )آوری میخانگی جمع حیوانات

واسطه ترس مردم از مارها به (. چلیپرها در بسیاری از موارد به2011

دانش و آگاهی  سطح ها، بررسیشوند. براساس پژوهشکشته می راحتی

شناسی این گونه و سایر خزندگان و جوامع محلی در زمینه زیست

شان  باید مورد توجه قرار گیرد. حفاظتیها و اهمیت های آنارزش

ای در حفاظت از رسانی به جوامع محلی نقش ویژهافزایش آگاهی

های خزندگان دارد. استفاده از مشارکت جوامع محلی در برنامه

زدایی در زمینه مدیریت و حفاظت گونه اهمیت باالیی دارد. خرافه

همیت داروئی و زدایی در زمینه اچنین خرافهخطرات مارها و هم

 ها دارد. ای در حفاظت از آنشفابخشی اجزای بدن مارها نقش ویژه

از طرف دیگر، توجه به نقاط داغ تنوع خزندگان در هنگام تاسیس 

مناطق حفاظت شده جدید و گسترش مساحت مناطق حفاظت شده 

پراکنش و وضعیت  توجه به گستره باالیی است. نیز دارای اهمیت موجود

های مدیریت سرزمین، توسعه صنایع و گسترش گونه در برنامهزیستی 

و همکاران،  Agasyanهای انسانی دارای اهمیت زیادی است )فعالیت
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ای در تضمین (. تدوین و اجرای برنامه مدیریت گونه نقش ویژه2010

 زیستایی آن دارد. 

 تر در زمینه گستره پراکنش و وضعیت آرایههای بیشبررسی

پژوهش در زمینه اندازه جمعیت،  است. ضروری گونه بسیار نشناختی ای

روند رشد جمعیت و پراکنش آن در مناطق مختلف، تاریخچه حیات 

شناسی آن و عوامل تهدیدکننده جمعیت در مناطق مختلف و بوم

عنوان ها بههای تاالبی و رودخانهضروری است. حفاظت از زیستگاه

ی خزندگان و دوزیستان نقش هازیستگاه حیاتی بسیاری از گونه

مهمی در حفاظت از مارهای آبی دارد. بازسازی و احیای زیستگاه در 

برخی از مناطق گستره جهانی پراکنش این گونه مورد توجه قرار 

های مهاجم گیاهی در مناطق تاالبی کن نمودن گونهگرفته است. ریشه

و  Agasyanعنوان یک اقدام حفاظتی پیش رو تعیین شده است )به

هایی که این گونه با کاهش جمعیت (. در زیستگاه2010همکاران، 

داری و بهبود کیفیت مواجه بوده است ضروری است که از رویکرد نگه

عنوان نمونه، برنامه مراقبتی حذف و برداشت زیستگاه استفاده شود. به

های باز، ایجاد داری زیستگاهمنظور نگهمنظم پوشش گیاهی به

های پایدار در زیستگاه برای تنظیم دمایی، جفتگیری و ریزساختار

، Mebertخوابی و احیای مسیرهای جریان آب )های زمستانمکان

ها برای آوری نمونهگیری و جمع(. کنترل و جلوگیری از زنده2011

( باید در برنامه مدیریت گونه Bird ،2006و  Edgarاهداف تجاری و... )

 مورد توجه قرار گیرد.
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