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مدلسازی ریسک حمالت مکانی تابستانه و پاییزه گرگ ( )Canis lupusبه آهوی
ایرانی ( )Gazella subgutturosaدر منطقه تیراندازی و شکارممنوع قراویز
(استان کرمانشاه)


پیمان کرمی* :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،صندوق پستی3113 :



سیدمجید حسینی :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،صندوق پستی3113 :



محمد کمانگر :دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،صندوق پستی3113 :
تاریخ دریافت :تیر 9313

تاریخ پذیرش :مهر 9313

چکیده
گرگ ( )Canis lupusبزرگترین سگسان ایران ،گونه فرصت طلب باقابلیت سازگاری باال و یکی از طمهیهخیواران اصیل
سمداران در زیستگاههایشان محسوب م شود .بهنظر م رسد گرگها زیستگاههای را ترجیح م دهند که جهمیت مناسب از سمداران را
داشته باشد .آهوی ایران ( )Gazella subgutturosaبزرگترین علفخوار دشت های استپ ایران است .زیستگاه آهیوی ایرانی در
غرب ایران و منطقه شکارمهنوع قراویز در مجاورت با کشور عراق متناسب با پراکنش تپه ماهورهاست .در این بررس مرز محیدوده
مطالمات برابر حد نهای پراکنش آهوان ط فصول تابستان و پاییز سال  2931در نظیر گرفتیه شید .داده هیای نقیاح حهیگت گیرگ
جهع آوری و به دودسته تملیه ( )Training dataو آزمون ( )Test dataتقسیم شد .سپس بهصورت سیستم اطگعات جغرافیای به
ههراه نقشه های مطلوبیت زیستگاه تابستانه و پاییزه ،تراکم آهوان و  8متغیر دیگر وارد مدل( ) Maxentشدند .نتایج بررس میاتریس
امتیازات و فراکافت جک نایف مشخص کردند که فاصله از منابع آب و چشههها مهم ترین فاکتور مؤثر در مطلوبیت زیستگاه تابستانه و
پاییزه و نیز احتهال حهگت گرگ است .نتایج حاصل از تحلیل منحن ویژگ عامل دریافتکننده ( ) ROCو مساحت زیر منحن آن در
میانگین اجراها مشخص کرد که مدل در پیش بین حهگت موفق ( ) AUC=0/343بوده است .نتایج نشیان می دهنید کیه منیاطق بیا
شیب های زیاد ،تراکم باالی آهوان ،نزدیک چشهه و آبشخورها و جهت های شهال دارای ریسک باالی حهله گرگ هستند.

کلمات کلیدی :گرگ ،حمالت گرگ ،آهوی ایرانی ،آنتروپی بیشینه ،منطقه شکارممنوع قراویز ،استان کرمانشاه

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Peymankarami1988@gmail.com
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مدلسازی ریسک حمالت مکانی تابستانه و پاییزه گرگ ( )Canis lupusبه آهوی ایرانی...

مقدمه
گرگها حیواناتی فرصتطلب با گستره پراکنش باال و
قابلیت سازگاری با طعمههای محلی در گستره پراکنش خود
هستند ( .)2811 ،Carbynقدرت تحرک زیاد ،نرخ تولیدمثل باال
و تخصصگرایی پایین در انتخاب زیستگاه و انعطافپذیری
بومشناختی باال از ویژگیهای اینگونه در قبال دیگر گوشتخواران
بزرگ است ( Carrollو همکاران .)2888 ،در واقع گرگ و روباه
بعد از انسان بیشترین پراکنش را در بین پستانداران خشکی
دارند (ضیایی .)2811 ،گرگها براساس مناطق حضور خود دارای
طعمههای متفاوتی هستند .تحقیقات بر روی رژیم غذایی آنها
مشخص کرد اولویت غذای ابتدا بر روی سمداران است و خرگوشها
و جوندگان نیز بهعنوان طعمه ثانویه مورداستفاده قرار میگیرند
( Olssonو همکاران 2881؛ 2881 ،Okarma؛ )2811، Haugen
اما برخی محققان دریافتهاند که پستانداران کوچک مانند جوندگان
و خرگوش نیز در بعضی از گسترههای پراکنش (بهصورت
محلی) میتوانند طعمه اصلی گرگ باشند ( Jêdrzejewskiو
همکاران1222 ،؛  .)2882 ،Mechگرگ بزرگترین سگسان
وحشی ایران است که در اکثر زیستگاههای کشور از جنگلی تا
دشتهای باز و بیابانی زندگی میکنند .در ایران تغذیه گرگها
از سمداران بزرگ جثه شامل مرال ،قوچ و میش ،کل و بز ،آهو و
شوکا گرفته تا جوندگان کوچک و پرندگان است (ضیایی،
 .)2811در واقع این فراوانی طعمه در کنار گستره خانگی باالی
آنها باعث شده که در برخی مناطق در تضاد مستقیم با انسان
قرار گیرند (بهداروند و همکاران .)2882 ،تحقیقات فراوانی
پیرامون رابطه گرگ و سمداران مورد تغذیه آن انجامگرفته است
( Jêdrzejewskiو همکاران1221 ،؛  Eberhardtو ،Peterson
2888؛  2888 ،Huggardو 2888b؛  Mechو همکاران2882 ،؛
 Potvinو همکاران .)2811 ،آهوی ایرانی ()Gazella subgutturosa
نیز بزرگترین علفخوار دشتهای استپی ایران است که بهدلیل
کاهش سریع جمعیت در سالهای اخیر از رده نزدیک به تهدید
( )Near threatenedدر سال  1228به رده آسیبپذیر در
طبقهبندی سال  IUCN 1222انتقالیافته است (حاضری و
همکاران .)2811 ،تحقیقات فراوانی پیرامون حمالت گرگ به
دام انجامگرفته است ( Hannahو همکاران1222 ،؛  Muhlyو
همکاران1228 ،؛  Kaczenskyو همکاران1221 ،؛ VanDuyne
و همکاران1221 ،؛  Wingardو 1222 ،Zahler؛  Oakleafو
همکاران1228 ،؛ 2888 ،Linnell؛ 2881 ،Mech؛ ،Jackson
2882؛  Meriggiو  .)2882 ،Lovariپیرامون مطالعات داخل
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کشور در رابطه با گرگ میتوان بررسی باقری و فراشی ()2882
تحت عنوان مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گرگ در پارک ملی
کاله قاضی ،بهداروند و همکاران ( )2882مدلسازی پراکنش
حمالت مکانی گرگ به انسان در استان همدان با استفاده از
الگوریتم ژنتیک ( ،)Garpاحمدی و همکاران ( )2882تدوین
برنامه استراتژیک جمعیتهای گرگ ( )Canis lupusدر استان
همدان با رویکرد کاهش تعارضات بین استان و گرگ،
 Behdarvandو همکاران ( )1222پیشبینی توزیع فضایی برای
گرگ در مقیاس چشمانداز انسانی در غرب ایرانHasanzadeh ،
و همکاران ( )1221بررسی رابطه بین ترکیب زباله ،گرگ و
درگیری با جوامع محلی ،ایمانی ( )2882بررسی روند تغییرات
کاربری پوشش اراضی استان همدان با تأکید بر زیستگاه بالقوه
گرگ در سه دهه گذشته اشاره کرد .پیرامون مطالعات
انجامگرفته در رابطه آهوی ایرانی نیز میتوان به مطالعات
هارونی و همکاران ( )2811با موضوع بررسی مطلوبیت زیستگاه
آهو در منطقه حفاظتشده کالمند بهادران یزد Nowzari ،و
همکاران ( )1221بررسی استفاده زیستگاه آهوی ایرانی در
پارک ملی بمو Farhadinia ،و همکاران ( )1228با موضوع
بررسی ترجیحات زیستگاهی در پناهگاه حیاتوحش میاندشت،
رمضان زاده و همکاران ( )2882ارزیابی زیستگاه آهوی ایرانی
( )Gazella subgutturosa subgutturosaدر پارک ملی سالوک
به روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی ،حاضری و همکاران
( )2811استفاده از جوامع گیاهی توسط آهوی ایرانی ( Gazella
 ،)subgutturosaمکی و همکاران ( )2882ارزیابی اثرات بوم
شناختی کنارگذر غرب اصفهان بر پناهگاه حیاتوحش قمیشلو
با استفاده از روش  HEPاشاره کرد .تحقیق حاضر باهدف
مدل سازی پراکنش حمالت تابستانه و پاییزه گرگ به آهوی
ایرانی در منطقه شکارممنوع قراویز انجامگرفته است.

مواد و روشها
منطقه تیراندازی و شکارممنوع قراویز در استان کرمانشاه و
در شهرستان سرپل ذهاب با وسعت تقریباً  8222هکتار با
موقعیت جغرافیایی " 21°21'11.21طول شرقی
" 82°82'88.12عرض شمالی قرارگرفته است (اداره کل
حفاظت محیط زیست کرمانشاه .)2882 ،در بررسی منطقه
مورد مطالعه در طی چندین بازدید مشخص شد که پراکنش
آهوان نهتنها در فصل تابستان بلکه در سایر فصول نیز خارج از
مرزهای منطقه است که با توجه به گونه آهو و

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

وضعیت تغذیه و گستره خانگی آنها امری عادی بهنظر میرسد.
لذا این مطالعه بررسی براساس حد پراکنش آهوان در فصل
تابستان و پاییز با توجه به منابع تأثیرگذار بر آنها تعیین شد
(شکل  .)2مرز جدید در این تحقیق از شمال به ارتفاعات بمو
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در بخش ازگله از غرب به کشور عراق از جنوب به ارتفاعات
بازی دراز و از شرق نیز کوه نوح محدود و دارای موقعیت
" 21°21'88.88طول شرقی " 82°82'81.22عرض شمالی
است.

شکل  :1نقشه محدوده مطالعاتی سمت چپ منطقه تیراندازی و شکارممنوع قراویز و سمت راست مرز جدید در نظر گرفته شده

بررسی میدانی :بهمنظور مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
تعداد  82ترانسکت درمجموع به طول  212کیلومتر در منطقه
مستقر و هرماه در فصول مورد مطالعه پیمایش شدند .نقاط
حضور آهو از طریق مشاهده مستقیم و ثبت نمایههای بهجا
مانده از آهوان (سرگین ،محل استراحت) بهوسیله سیستم
موقعیتیاب جهانی 2ثبت شد .تعیین مطلوبیت زیستگاه تابستانه
و پاییزه آهوی ایرانی در مرز جدید با  22متغیر محیطی به
روش تجزیه و تحلیل آشیان اکولوژیک  )ENFA(1در نرمافزار
 Biomapperانجام گرفت .نتایج حاصل از ماتریس امتیازات 8
فاکتور از  22متغیر مورد بررسی در جدول  2ذکرشده است.
8
سپس با استفاده از مقدار حاصل از شاخص بویس
( )2/121±2/12الگوریتم هارمونیک انتخاب و خروجی این
2
الگوریتم (شکل  )1با اعتبارسنجی حاصل از تحلیل آماری
 ROCبرابر ( )2/12وارد مدل ( )Maxentگردید .طعمهخوار

غالب در اکثر مناطق حفاظتشده و زیستگاههای استان کرمانشاه
ازجمله منطقه شکارممنوع قراویز گرگ است .در مجموع طی
دو فصل تابستان و پاییز سالهای  2811تا  2881تعداد 22
حمله در منطقه ثبت شد 1 ،مورد حمالت در فصل تابستان و 8
مورد آن در فصل پاییز بوده است (اداره کل حفاظت محیط
زیست کرمانشاه .)2881 ،براساس نظرات کارشناسان از بین
متغیرهای تأثیرگذار بر احتمال حمالت ده متغیر انتخاب گردید.
این ده متغیر شامل شیب ،جهت ،ارتفاع (حاصل از مدل رقومی
ارتفاعی با دقت  82متر) ،فاصله از چشمه ،دام ،رودخانه،
روستاهای مجاور و جاده نیز تراکم آهوان و نقشه مطلوبیت
زیستگاه تابستانه و پاییزه آهوی ایرانی بودند.

2-Global Positioning System
1-Ecological Niche Factor Analysis
8-Boyce Index
2-Receiver Operating Characteristic curve
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کرمی و همکاران

جدول  :1ماتریس امتیازات فصل تابستان و پاییز آهوی ایرانی در منطقه شکارممنوع قراویز
متغیرهای مستقل محیط زیستی
آبراهه
عشایر
دام
جاده
مراکز نظامی
رودخانه
روستا
چشمه
توسعه انسانی
فاصله از گرگ
تیپ پوشش
جهت
ارتفاع
تراکم پوشش
شیب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

()%28

()%24

()%11

()%8

() % 6

()%5

() % 4

() % 4

() %3

2/28
-2/82
2/82
2/28
-2/82
2/22
2/28
-2/18
-2/82
-2/22
2/211
-2/211
2/28
2/22
2/22

-2/22
2/12
-2/22
-2/21
-2/81
2/21
-2/22
2/21
-2/22
2/28
-2/28
2/21
2/11
-2/22
-2/28

2/21
2/12
2/28
-2/22
2/81
2/88
2/21
2/21
2/22
-2/21
2/28
2/22
-2/81
-2/28
2/22

-2/22
-2/22
2/21
2/88
2/21
-2/18
2/21
2/22
-2/82
2/12
-2/21
-2/21
2/21
-2/22
2/82

2/82
2/12
-2/82
-2/21
-2/11
-2/82
2/21
2/22
2/21
-2/22
-2/22
-2/12
2/21
-2/22
2/28

-2/21
2/22
-2/28
2/12
2/22
-2/11
2/21
2/22
2/22
-2/12
2/11
2/12
2/22
-2/82
-2/28

2/21
-2/22
-2/12
2/21
-2/88
2/28
2/22
2/22
-2/21
2/21
2/21
2/22
-2/22
2/21
2/21

-2/11
-2/21
-2/82
-2/21
2/28
2/22
2/21
2/18
2/28
-2/11
2/82
-2/28
2/21
-2/11
2/12

2/22
2/22
2/22
2/21
2/82
-2/22
2/22
2/21
2/22
-2/82
2/21
-2/1
2/22
-2/21
-2/22

شکل  :2مطلوبیت زیستگاه تابستانه و پاییزه آهوی ایرانی در منطقه شکارممنوع قراویز

بر اساس فرضیه کمین -زیستگاه 2شکارچیان باید زمان
بیشتر را صرف و تعداد بیشتری طعمه را در زیستگاه با پوشش
باال شکار کند (2818 ،Maddock؛  )2811 ،Pennycuickو بر
اساس فرضیه طعمه -فراوانی 1شکارچی باید زمان بیشتری را
1-Ambush-habitat hypothesis
2-Prey-abundance hypothesis

22

صرف و تعداد طعمه بیشتری را در زیستگاههایی که طعمه
اصلی فراوانترین است شکار کند (2818 ،Maddock؛
.)2811 ،Pennycuick
مدل :تاکنون روشها و الگوریتمهای متفاوتی برای مدل
پراکنش گونهای معرفیشده است .یکی از بهترین و
پرکاربردترین این روشها در حال حاضر ،روش حداکثر آنتروپی

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

یا  Maxentاست (میرزایی و همکاران .)2881 ،پایه روش
مکسنت براساس یادگیری ماشینی است و بهمنظور پیشبینی از
اطالعات ناقص طراحی گردیده است ( )1228 ،Baldwinاین
روش یکنواختترین توزیع نقطه نمونه را در مقایسه با مکانهای
پسزمینه با توجه به محدودیتهای بهدستآمده از دادهها
تخمین میزند ( Phillipsو همکاران1222 ،؛  Phillipsو
همکاران1222 ،؛  .)1222 ،Grenderنتایج قطعی است و
حداکثر احتمال پراکنش را پوشش میدهد ( Phillipsو
همکاران .)1222 ،در اجرای مدل از پیشفرضهای خود
نرمافزار حد آستانه  ،22-1حداکثر تکرار ( )122و  2222نقطه
در پس زمینه استفاده شد .از  %11دادههای حضور برای ساختن
مدل و  %11برای ارزیابی مدل مورد استفاده گردید .مدل 22
بار اجرا شد .بهمنظور بررسی اهمیت تکتک متغیرها نیز از
آزمون جک نایف ( )Jackknife testاستفاده شد و از تحلیل
منحنی ویژگی عامل دریافتکننده ( )ROCو مساحت زیر
منحنی ( )AUC= Area Under the ROC Curveبرای ارزیابی
کیفیت کلی مدل مورد استفاده قرار گرفت.
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نتایج
ارزیابی مدل :برای ارزیابی نتایج مدلسازی متغیر آماری
از تحلیل منحنی ویژگی عامل دریافتکننده منحنی
(شکل  )1استفاده شد .مساحت زیر منحنی ( )AUCبا امتیاز 2
به معنی پیشبینی کامل و بدون حذف هیچکدام از نقاط حضور
است AUC .با مقدار  2/1نشاندهنده یک پیشبینی تصادفی و
 AUCبین  2/1تا  2/1بیانگر مدل خوب بین  2/1تا  2/8مدل
عالی و مقدار  AUCبیش از  2/8بیانگر پیشبینی بسیار عالی
مدل است ( Giovanelliو همکاران .)1222 ،شکل  8منحنی
 ROCو مقدار  AUCمدلسازی را برای میانگین اجراها به
همراه انحراف معیار آن نشان میدهد .میزان  AUCبرای
دادههای یادگیری بهترین اجرا  2/82و برای دادههای آزمون
 2/81که نشاندهنده تفاوت معنیدار در تمام حد آستانهها
( )Thresholdبا مدل تصادفی است ( .)P-value<22-8مقدار
 AUCمیانگین در مقایسه با بهترین اجرا مدل تفاوت زیادی
نداشته است که نشاندهنده کاربرد و اهمیت باالی مدل است.
ROC

شکل  :3منحنی  ROCو مقدار  AUCمدل ریسک حمالت گرگ به آهوی ایرانی در منطقه شکارممنوع قراویز

براساس کارای خوب مدل در پیشبینی ریسک حمالت بر
اساس نقاط حمالت نقشه میانگین پراکنش حمالت در شکل 8

آورده شد .اعداد بزرگتر و رنگهای تیرهتر بر اساس پیشبینی
مدل دارای ریسک حمله بیشتری از جانب گرگ هستند.
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شکل  : 4ریسک حمالت گرگ به آهوی ایرانی در منطقه تیراندازی و شکارممنوع قراویز بر اساس مرز جدید

نتایج حاصل از انطباق مرز محدوده مطالعاتی با مرز واقعی
منطقه (شکل  )1مشخص کرد که پراکنش حمالت گرگ به

آهوان متناسب با توزیع تپهماهورهای منطقه است.

شکل  :5ریسک حمالت گرگ به آهو در منطقه تیراندازی و شکارممنوع قراویز

سهم هر یک از متغیرها در توسعه مدل توسط آزمون جک

نایف در شکل آورده شده است (شکل .)2

شکل  :6بررسی اهمیت متغیرها براساس فراکافت جک نایف
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بحث
انطباق نقشه حاصل از مدلسازی مطلوبیت زیستگاه با
واقعیت زمینی مشخص کرد زیستگاه مطلوب آهوان در منطقه
شکارممنوع قراویز در فصول تابستان و پاییز در تپهماهورها و
زمینهای کشاورزی عمدتاً دیم پیرامون آنهاست .آهوان وسعت
بیش تری از اراضی پیرامونی منطقه در این دو فصل در مقایسه
با مرز اصلی منطقه بهعنوان زیستگاه مطلوب استفاده میکنند.
نقشه ریسک حمله گرگ (شکل  )2مشخص کرد که مناطق با
ریسک حمالت باال متناسب با پراکنش تپهماهورهاست .براساس
نتایج حاصل از فراکافت جک نایف به ترتیب متغیرهای فاصله از
چشمه و آبشخور ،مطلوبیت زیستگاه ،فاصله از دام ،شیب،
ارتفاع ،تراکم آهوان ،فاصله از جاده ،جهت ،رودخانه و روستا بر
ریسک حمالت اثرگذار هستند .در این فصول زیستگاه مطلوب
آهوان بهطور متوسط در فاصله  2122متری از چشمه و
آبشخورها قابل توصیف است .از طرفی براساس ماتریس امتیازات
(جدول  )2فاصله از چشمه و آبشخور و کاهش فاصله از مراکز
قبلی حمالت گرگ بیشترین تأثیر را در مطلوبیت زیستگاه
دارند .با افزایش فاصله از آبشخورها و چشمهها تا فاصله 1222
متر احتمال حمله کاهش میباید و از این فاصله به بعد با
افزایش فاصله تأثیری در افزایش حمالت نخواهد داشت .آهوان
منطقه قراویز مهاجرتهای کوتاه مدتی به کشور عراق دارند.
این مهاجرتها همراه با ورود دام و کشاورزان به زمینهای
پیرامون منطقه و ایجاد ناامنی است ،اما مهاجرتهای انجام
گرفته معموالً موقت است شاید یکی از مهمترین دالیل بازگشت
آهوان به این تپهماهورهای قراویز در این فصول وجود چشمه و
آبشخورهای باشد زیرا براساس گزارشهای محیطبانان و مردم
محلی فراوانی منابع آبی در زیستگاههای مشابه در کشور عراق
مانند قراویز نیست ،بنابراین میتوان به این نکته مهم اشاره
کرد ،با اینکه آهوان گونههای مناطق بیابانی هستند و
سازگاریها را نیز در این زمینه کسب کردهاند ،اما در صورت
وجود منابع آبی فاصله خود را پیرامون این منابع حفظ میکنند.
گزارشهای متفاوتی از افزایش مشاهدات طعمهخوار در اطراف
منابع آبی وجود دارد ( O’Brienو همکاران1222 ،؛ DeStefano
و همکاران .)1222 ،براساس بررسی  O’Brienو همکاران ()1222
در آریزونای آمریکا بیش از  1222هزار حضور طعمهخوار
پستانداران را در طول بررسی خود اطراف منابع آبی را گزارش
کردهاند .با اینوجود تعداد کمی از ابن مشاهدات منجر به شکار
توسط طعمهخوار شده است .در بررسی دیگری توسط
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 DeStefanoو همکاران ( )1222حمالت طعمهخوار به حیات
وحش پیرامون مناطق توسعه آبی و آبشخور با مناطق بدون آب
مقایسه گردید و مشخص شد تعداد شکار طعمه توسط طعمه
خوار 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 ( )1222احتمال افزایش
نرخ طعمهخواری در اینگونه مناطق به نظر محتمل نیست .در
واقع براساس نتایج بررسی  Rosenstockو همکاران ( )2888و
نیز  DeStefanoو همکاران ( )1222این 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
( )1222است .در مطالعه  )1221( Farahmandدر پارک ملی
کاله قاضی مشخص گردید که آهوان فاصله خود را تا 1
کیلومتری منابع آبی حفظ کرده و از برخی گیاهان برای تأمین
آب موردنیاز خود استفاده میکنند .در بررسی )1228( Durmuş
در 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 .در بررسی هارونی و همکاران ( )2811در کالمند
بهادران یزد مشخص گردید که آهوان تا شعاع  1کیلومتری به
منابع آبی نزدیک شدهاند و در فصل تابستان بهطور محسوسی
فاصله خود را از منابع آبی کاهش دادهاند .در مطالعه Farhadinia
و همکاران ( )1228در پناهگاه حیاتوحش میاندشت مشخص
گردید که آب بهعنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفتهشده و
آهوان بهطور نامنظم به منابع آبی مراجعه داشتهاند .در مطالعه
توسط  )2812( Ghobrialدر آفریقا بر روی گونه Gazella
 dorcas dorcasنیز نتیجه مشابه یافت شده است .در بررسی
رمضانزاده و همکاران ( )2882نیز مشخص گردید که آهوان
پاسخهای متفاوتی به منابع آبی میدهند و فراوانی منابع آبی بر
روی گونه تأثیرگذار بوده و مناطق مجاور منابع آبی ترجیح داده
میشوند .مطلوبیت زیستگاه آهو بهعنوان دومین متغیر اثرگذار
مهم در ریسک حمالت گرگ است بر این اساس با افزایش
مطلوبیت زیستگاه آهوان احتمال حمالت نیز افزایش مییابد .در
بررسی فالحباقری و فراشی ( )2882در پارک ملی کاله قاضی
مشخص شد که زیستگاه مناسب گرگها بخشهای دشتی و
قسمت کمی نیز در مناطق کوهستانی واقع و تپهماهورهاست
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پراکنش آهوان در پارک ملی کاله قاضی بیشتر در دشتها
است که زیستگاه گرگها نیز منطبق با آن است .در بررسی
دیگر که توسط  )1222( Glenzدر مدلسازی زیستگاه گرگ در
سوئیس انجامگرفته بود مشخص گردید که پراکنش سمداران
در مطلوبیت زیستگاه گرگ مؤثر است .در قراویز نیز زیستگاه
آهوان تپهماهورهاست و نتایج حاصل از ریسک حمالت نیز
مشخص کرد که احتمال حمالت در این تپهماهورها افزایش
مییابد در واقع احتمال حمالت گرگ نیز منطبق با زیستگاه
مطلوب آهوان است .زیستگاه مطلوب آهوان در این دو فصل
بهطور متوسط فاصله  2282متری از دام است .براساس نتایج
با کاهش فاصله از نقاط حضور دام احتمال حمالت افزایش
مییابد که این مهم میتواند ناشی حضور دامهای در اکثر
زیستگاههای آهوان از طرفی تمایل گرگ به شکار دامهای اهلی
نیز توجیه گردد .گزارشهای فراوانی در اداره محیطزیست
شهرستان سرپل ذهاب مبنی بر حمله گرگ به دام در منطقه
قراویز وجود دارد (اداره کل حفاظت محیطزیست کرمانشاه،
 )2881که اکثر این حمالت پیرامون مناطق دارای ریسک
حمله انجام گرفتهاند .در یک بررسی نگارنده شاهد حمله سه
قالده گرگ به دام یکی از روستائیان منطقه در مناطق مستعد
حمله بود .زیستگاه مطلوب آهوی ایرانی در دو فصل مورد
بررسی در شیب  21/22درصد است .بررسی نتایج نشان داد که
با افزایش شیب احتمال حمله نیز افزایش پیدا میکند .با توجه
به شیب مطلوب زیستگاه با افزایش شیب احتمال حمله نیز
افزایش مییابد .مهمترین استراتژی آهوان در مقابله با خطر فرار
است بهنظر میرسد که احتمال موفقیت در فرار آهوان در
شیبهای باال کاهش مییابد .در بررسی رمضانزاده و همکاران
( )2882در پارک ملی سالوک زیستگاه مطلوب آهوان در
شیبهای کمتر از  18درصد عنوانشده است .هارونی و
همکاران ( )2811در کالمند بهادران عنوان کردند که شیبی که
بیشترین مشاهدات آهو را داشته است  2-22درصد بوده است.
براساس نتایج حاصل از بررسی  )1222( Durmuşدر شانلوروفا
ترکیه مشخص گردید که آهوان در فصول زمستان ،زایمان و
تابستان مناطق با شیب بسیار کم را ترجیح میدهند و در فصل
جفتگیری مناطقی با شیب بیشتر ترجیح داده میشود .نتایج
حاصل از بررسی  Farhadiniaو همکاران ( )1228در پناهگاه
حیاتوحش میاندشت مشخص کرد که مناطق با شیب باال
توسط آهوان انتخاب نمیشود .نتایج حاصل از این تحقیق با
مطالعات  Farhadiniaو همکاران ( ،)1228رمضانزاده و همکاران
( )2882هارونی و همکاران ( )2811و )1222( Durmuş
21

همخوانی دارد .زیستگاه مطلوب آهوان در ارتفاع  111متری
است .نتایج حاصل از پاسخ حمالت به ارتفاع نشان میدهد با
افزایش ارتفاعات احتمال حمالت نیز افزایش مییابد .لذا به نظر
میرسد موفقیت در شکار گرگها با افزایش ارتفاع و شیب
افزایش مییابد .بررسی نتایج نشان داد که افزایش تراکم آهوان
ریسک حمالت گرگ افزایش مییابد )2888 b( Huggard .در
بررسی خود در پارک ملی بنف کانادا متوجه شد با افزایش
تعداد گله گوزن الک بههمراه تراکم آنها گرگ استراتژی خود
را بر روی واکنش کارکردی متمرکز کرده و ریسک شکار الک
افزایش مییابد .او در ادامه ذکر کرد موفقیت در شکار گرگ به
مقدار زیادی وابسته بهاندازه گله نیست )2812( Crisler .در
بررسی خود بر روی موفقیت شکار گرگ در شکار گوزن کاریبو
نشان داد با افزایش تعداد گله احتمال موفقیت شکار نیز افزایش
مییابد .زیستگاه مطلوب آهوان در این فصل در فاصله 1222
متری جادهها است .جادههای موجود در مرز جدید شامل
جادهی عبوری از شهرستان سرپل ذهاب به قصر شیرین و
جادههای منشعب از آن یکی در کنار روستای قراویز و دیگری
نیز انشعاب آن در بخش انتهای مرز اصلی منطقه به سمت
مراکز نظامی و پاسگاههای مرزی است .نزدیکی این جادهها به
مناطق مطلوب زیستگاه و مراکز نظامی و پاسگاههای مرزی
دلیل اهمیت آنها است .آهوان در بررسیهای دو فصل پاییز و
زمستان جهتهای جنوبی را ترجیح میدهد .در بررسی مدل
ریسک حمالت گرگ در جهتهای غربی بسیار باالست و
بعدازاین جهت شمالی بیشترین ریسک حمالت را دارند .نتایج
حاصل از مدل مشخص کرد که با افزایش فاصله از رودخانهها
(قوره تو و حلوان) احتمال حمالت کاهش مییابد که این مهم
میتواند ناشی از وجود تراکم پوشش گیاهی باالی آن و ایجاد
ناامنی برای آهوان و احتمال حمالت بیشتر گرگ در این
مناطق و یا ناشی از ایجاد ناامنی پیرامون این رودخانه بهواسطه
انجام فعالیتهای کشاورزی باشد .آخرین متغیر که کمترین
تأثیر را در مدل دارد مناطق مسکونی است زیستگاه مطلوب
آهوان در این فصول بهطور متوسط فاصله  2228متری از
روستاها است پاسخ مدل به متغیر روستا نیز مشخص کرد که
در هر دو مدل مطلوبیت زیستگاه و پراکنش حمالت گرگ این
متغیر دارای اهمیت کمی است .حمالت گرگ به آهو در این دو
فصل پیرامون مناطقی است که منابع کلیدی زیستگاه در آن
قرار دارند که مهمترین این منابع در این دو فصل وجود
چشمهها و آبشخورهای منطقه است .اهمیت این منابع آبی در
دو فصل تابستان و پاییز برای آهوان بیشتر میشود
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