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 Introduction: Awareness of the factors affecting the habitat desirability of species and also the 

distribution of desirable habitats are essential issues in planning for dynamic and sustainable 

management and conservation of species which consequently might lead to balance in ecological 

relationships of habitat.  

Materials & Methods: Regarding  the lack of field research on the ecological status of the Porcupine 

(Hystrix indica)  and its unique characteristics in morphological, behavioral and its effects on the 

sustainability of the ecological status of the country's habitats, in this research we are trying to  model 

the habitat of this species as the  largest rodent species in the country from October 2017 to December  

2018, during 30 rounds of accurate field monitoring in Khojir National Park to determine the most 

important habitat variables affecting species distribution. In this study, 130 points of presence were 

recorded by GPS based on direct and indirect indices obtained from species activity. MaxEnt method 

was used to model the habitat suitability of Hystrix indica.  

Result: The AUC value was 0.9, which indicates a good accuracy of Maximum entropy's model. The 

results showed that the type of vegetation, geographical direction, altitude, slope and distance from 

the road have the greatest impact on the presence and activity of the species, respectively.  

Conclusion: The results of this research can be used as an efficient tool to identify the factors 

affecting the presence of the species and also help to the proper management of Porcupine in the 

study area and other habitats of this species. 
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ز با استفاده ا در پارک ملی خجیر (Hystrix indica)سازی مطلوبیت زیستگاه گونه تشی مدل

  (MaxEnt) یآنتروپ حداکثر روش
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 چکیده  کلمات کلیدی
 مطلوبیت زیستگاه
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 نهیشیب یآنتروپ

 

اساسی در  های مطلوب اهمیتده پراکنش زیستگاهها و محدوآگاهی از عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه گونه مقدمه: 

 اه دارد. روابط اکولوژیکی زیستگ حفظ توازن درها و نتیجتا ًریزی به منظور مدیریت و حفاظت پویا و پایدار گونهنامهبر

ه حصربات منبوم شناسی گونه تشی و خصوصیهای میدانی در مورد وضعیتبا توجه به عدم بررسی و پژوهش ها:مواد و روش

حقیق های کشور، تشناختی زیستگاهبومشناسی و نیز طیف تاثیرات گونه، بر پایداری وضعیتشناسی، رفتارفرد در وجوه ریخت

ماه تا دی 1396ماه سال بازه زمانی مهرترین گونه جونده کشور درزیستگاه تشی، بزرگ سازی مطلوبیتحاضر با هدف مدل

گونه  ضورح بر موثر یستگاهیز متغیرهای ترینجهت تعیین مهم خجیر،یدانی در پارک ملینوبت پایش دقیق م 30و طی  1397

ز مستقیم حاصل از فعالیت گونه با استفاده اهای مستقیم و غیرنقطه حضور مبنی بر نمایه 130انجام شد. در این پژوهش تعداد 

 شی استفاده شد. ازی مطلوبیت زیستگاه گونه تسبرای مدل MaxEntآنتروپی  ، ثبت گردید. از روش حداکثرGPSدستگاه 

 ترتیب تیپکه به داد اننتایج نش .مدل است باالی اعتبار که بیانگر دست آمدبه 9/0معادل  AUC براساس نتایج، مقدار نتایج:

  است.و فعالیت گونه دار ترین تاثیر را بر حضور، شیب و فاصله از جاده بیشگیاهی، جهت جغرافیایی، ارتفاعپوشش

  حصحی مدیریت و  گونه رحضو بر موثر عوامل شناسایی جهت مناسب ابزاری تواندمی آمده دستهب نتایج گیری:بحث و نتیجه

 .باشد گونه این هایزیستگاه سایر و مطالعه مورد منطقه در تشی
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 قدمهم
 از يكي عنوانبه هاي مليپارك و حفاظت تحت مناطق امروزه

 شناخته از سرزمين جانبهچند و وري پايداربهره اشكال مفيدترين

شناختي اين مناطق، وابسته به هاي بومشناخت ساختار (.1شود )مي

هاي جانوري وحش و گونهروابط سيستماتيک از جمله حيات شناخت

چون منابع آب و خاك و پستي و بلندي و جان همآن و عوامل بي

هاي موجود در آن ازاندطبيعي و چشم روابط علي و معلولي محيط

هاي توان استفادهدرست و مناسب مي ريزيبنابراين با برنامه (.2) است

هاي ملي عينيت بخشيد. ويژه پاركهاي طبيعي بهممكن را از محيط

 تيوضعهاي زيستگاهي و شاخص يبررس تيبا توجه به اهم

 داتيتهد موجب بروزکه  ستگاهيها در زگونهشناسي برخي بوم

ها و نيز تشديد روند توالي گونهبرخي روند انقراض  عيتسر ومختلف 

هايي گونه شناختيبوم تيوضع ياست، بررس و تخريب زيستگاه شده

شبكه حفاظتي  اصالح حال لزوم عين در .باشدضروري مي يتش چونهم

حيات وحش کشور که تاکنون مبتني بر رويكردهاي تک منظوره و 

زماتيک بوده، به شبكه حفاظتي معرف هاي کارياصوال بر مبناي گونه

ريزي و مديريت سيستماتيک تنوع زيستي کشور با رويكرد برنامه

شناختي محور از اهميت وحش و حاکميت ديدگاه بومحفاظت حيات

ترين جونده ايران، بزرگ ،تشي. (3) باشدبسيار بااليي برخوردار مي

تان و ايران بومي کشورهاي آفريقايي و آسيايي ازجمله هند، پاکس

 بودن، گردشب ليدلبهو  شودديده ميثر نقاط کشور کبوده که در ا

 يپلنگ خطر رينظ يعيخواران طبکاهش طعمه متنوع و ييغذا مرژي

در طبقه  ليدل نيکند به همينم ديگونه را تهد نينسل ا يجد

( قرار داشته و پراکنش IUCN) ( در فهرستLC( )ينگران نيتر)کم

 لحاظ از نقش تشي(. 4در سراسر کشور دارد )و گسترده  عيوس

 انتقال گياهي، و پوشش کشاورزي محصوالت بر وارده خسارت

 خصوصبه آزمايشگاهي و تحقيقات جانوران و انسان به هابيماري

 مطالعات براساس( 5) شناخته شده است کامالً پزشكي تحقيقات

 کشاورزي نظر از که دارانيمهره از يكي عنوانبه جانور اين شده، انجام

 .(6) است شده معرفي است، اقتصادي اهميت داراي داريجنگل و

و  يمرفولوژ اتيخصوص يبررسنتايج تحقيق سليماني با عنوان 

ها و جنگل مبارزه با آن در يها)چوله( و راه يجانور تش يولوژيب

 در منطقه ياهيگونه گ 150 يرو تشيخسارت  ، حاکي ازمراتع

 ياثر تشاي با عنوان نتايج پژوهش فتاحي در مقاله(. 7بود ) مطالعه

، آباد غرب(در گهواره اسالم يزاگرس )مطالعه مورد يهابر جنگل

 يعيزاگرس عدم توازن طب يهافون و فلور جنگل نيب نشان داد

 دهيدر منطقه فراوان شده و سبب گرد يکه تش ييشده، تا جا داريپد

. (8) ديدچار مخاطره نمارا هم درختان  يمصنوع يزادآور يکه حت

 تيها و وضعگونه عيپراکنش و توز تيوضع نييتع ريهاي اخدر سال

و  يهاي حفاظتدر برنامه ييسزابه تيها از اهمهاي آنستگاهيز

وحش برخوردار شده است. درك صحيح ارتباط بين اتيح تيريمد

تواند نقش مهمي، ها ميهاي حيات وحش و زيستگاه آنتوزيع گونه

(. 9) در معرض تهديد داشته باشدهاي حفاظت و مديريت گونه در

 ايعمده تغيير به نياز اکوسيستم چندمنظوره مديريت به دستيابي

 و اجتماعي امنيت تواندمي محدودکننده و مستدام نداشته و مقررات

شناختي به ات بوممطالعکه اين با توجه به (10دهد ) ارتقا را محيطي

 اتيها از حگونه مديريت و حفاظت پايدار برخي ،ريزيجهت برنامه

زيادي نيز بودجه نيازمند و  بر بوده، زمانعيوس اسيوحش در مق

از موارد  ياريدشوار و در بسباشد، انجام چنين مطالعاتي مي

شود. استفاده مي يسازهاي مدلاز روش در نتيجه ،ممكن استريغ

هاي مطلوب تگاهبيني زيسهاي مطلوبيت زيستگاه براي پيشمدل

بر  سازيمدل(. 11اند )کار گرفته شدهها بهبراي معرفي مجدد گونه

داراي مزاياي  MaxEntافزار گيري از نرماساس اين رويكرد و با بهره

 در استفاده مورد متغيرهاي کمي چنين سنتزهم .است توجهيقابل 

ار از اهميت بااليي برخوردها در اين روش گونه توزيع سازيمدل

 حوزه هايروش از ( يكيMaxEnt) آنتروپي حداکثر روش (.12) است

 با هاگونه پراکنش سازيمدل براي اخيراً که است ماشيني يادگيري

 شده شناخته هايمكان به مربوط محيطيزيست هايداده از استفاده

با هايي است که از جمله روش و (13) است رفته کاربه گونه حضور

بيني بااليي برخوردار از توان پيشقاط حضور گونه، وجود تعداد کم ن

 يبرا يصورت تصادفنقاط حضور به %30روش از  نيدر ا(. 14) است

مدل  جينتا يابيارز يبرا ماندهيباق %70و از  يهاي آموزشداده

نبراسكاي  سازيو همكاران از فنون شبيه  Baaschشود.استفاده مي

سه روش انتخاب گسسته، رگرسيون  منظور ارزيابي عملكردآمريكا به

 بهينه سازيمدل ( برايMaxEntلجستيک و روش آنتروپي حداکثر )

 (. پژوهشگران اخيراً 15حيوانات استفاده نمودند ) منابع توسط انتخاب

پليكان پا خاکستري  مطلوبيت زيستگاه سازيمدل اي با عنوانمقاله در

( MaxEntي بيشينه )در ايران با استفاده از روش حداکثر آنتروپ

 تاثير عوامل محيطي بر پراکنش(. طي پژوهشي 3) پرداختند

 هاي جبير در پارك ملي کوير با هاي مطلوب جمعيتزيستگاه

و  West (.16گيري از روش آنتروپي بيشينه به انجام رسيد )بهره

براي  MaxEntمدل با  ياعتبارسنجاي با عنوان در مقاله همكاران

براي مدل مناسب  کي Maxent مدل که، دريافتند مهاجم يهاگونه

 يبانيمحدود پشت توسط منابع نيزم تيريکه اهداف مدزماني است 

از  قيدق ارياما بس کارانه،محافظه به محاسبه ازين نيبنابرا ،شوديم

 .(17دارد )زيستگاه مهاجم در  يهاگونه يبرا ستگاهيبودن ز مناسب

ي در گونه تش تيبر پراکنش جمعگذار ريعوامل تاث حاضر در پژوهش
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 ستگاهيز تيمطلوب يسازو با مدل گردديم يبررس پارك ملي خجير

گونه  يمناسب برا يهاستگاهي، زMaxEntنقشه آن با روش  هيو ته

 .گردديم يابيمدل ارز نيصحت ا تيو در نها شوديمشخص م

 

 هامواد و روش
 وقعيت جغرافياييدر م پارك ملي خجيرمنطقه مطالعاتی:        

الي  51˚40´20˝ شمالي و عرض 35˚36´30˝ الي 35˚45´00˝

 9971شرقي واقع گرديده و با مساحتي حدود  طول 51˚49´00˝

  (.18) شهر تهران قرار گرفته استهكتار در شرق کالن

به اهداف  يابيدست و حاضر براي انجام پژوهش روش تحقیق:

. ستاشده بهره گرفته  حراييعمليات ص ي وااز مطالعه کتابخانه آن

 قيقتح ينظر يو مبان اتيشامل ادب ،پژوهش يدر ابتدا اطالعات اسناد

مان حفاظت سازبه  يمراجعه حضور نيچناي و همکتابخانه وهيبه ش

  .شد يگردآوراستان تهران  محيط زيست

هاي دقيق ميداني در بازه زماني پايشحضورگونه: ثبت نقاط

انجام شد. در مراحل اوليه عمليات  1397ه ماتا دي 1396مهرماه 

هاي گونه تشي شناسايي شد و در مشاهدات بعدي، ميداني، زيستگاه

 نخست نقاط حضور گونه در منطقه حفاظت شده خجير طي 

هاي مستقيم و کمک حضور نمايههاي مستمر و دقيق و به زنيگشت

اط بروز هاي فعال و غيرفعال، نقمستقيم )آثار کت زدن، النهغير

ثبت  GPSها( به کمک دستگاه تعارضات، سرگين، رد پا، تيغ، الشه

 .نقطه حضور گونه ثبت گرديد 130شد. در نهايت 

محيطي بر سپس متغيرهاي زيست محیطی:متغیرهای زیست

اساس مطالعات انجام شده داخلي و خارجي، نظر کارشناسان و 

شناختي اي بومچون نيازههايي همکسوتان و نخبگان و شاخصپيش

زيستي مرتبط با سيماي طبيعي هاي محيطويژگي مورد مطالعه، گونه

محيطي سرزمين و فاکتورهاي انساني موثر بر گونه، متغيرهاي زيست

متغير  11مورد بررسي، بازنگري و اصالح قرار گرفت و در نهايت 

 ،طبقه( 10) ياهيگپوشش تيپ  ا،يرتفاع از سطح درمحيطي شامل ا

درصد طبقه اول،  10-25)سه طبقه:  ياهياکم پوشش گتر خاك،

 ،درصد طبقه دوم و بدون پوشش گياهي در طبقه سوم( 25-50

بستر  3باغ، طبقه  2مرتع، طبقه  1طبقه: طبقه  6) ياراض يکاربر

 ،(زارهابوته 6زراعت، طبقه  5سنگ، طبقه صخره 4رودخانه، طبقه 

فاصله از منابع  ،مسكونيفاصله از مناطق ، فاصله از جاده، يژئولوژ

 تأثيرگذار عنوان متغيرهايانتخاب و به بيشها(، جهت، )آبراهه يآب

افزار سيستم اطالعات چنين، از نرمشد. هم سازي استفادهدر مدل

هاي نقشهمحيطي و زيست هاياليه تهيه منظورنيز به (GIS) جغرافيايي

يريت اطالعات منظور مدبه Map Sourceافزار نرم ومنطقه  هيپا

و در استفاده گرديد  جهاني يابموقعيت سامانه استخراج شده از

روش حداکثر آنتروپي سازي مطلوبيت زيستگاه گونه بهمدلنهايت 

 ROCمنحني ( نقشه خروجي تهيه گرديد. MaxEntبيشينه )

اين منحني براي هاي آموزشي و آزمون است. برگيرنده دادهدر

اي ارزيابي مدل از سطح زير نمودار برصحت مدل است. ارزيابي 

AUC  که از منحنيROC دست آمده استفاده شده است. سطح هب

 .(1)شكل  گر اعتبار مدل استزير نمودار نمايان

 

 نتایج
آمده  1در جدول  تشي براي حضورمطلوبيت زيستگاه نتايج 

حضور گونه  ترينبيش شود.مشاهده مي 2 طورکه در شكلهمان است.

متر تعيين گرديد.  1500متر تا  1400مناطقي با ارتفاع تشي در 

 45ترين حضور گونه تشي در جهت جغرافيايي بيش 3مطابق شكل 

. براساس منحني پاسخ معادل جهت شمالي است درجه و 315و 

درجه  15تا  10هاي ترين حضور گونه در شيب( بيش4شيب )شكل 

متري 1000ا فاصله ت ترين حضور گونه نيز در مجاورت جادهو بيش

با  ترين حضور گونه در نزديكي آبراهه و(. بيش5باشد )شكل مي

ترين حضور بيش ( و نهايتا6ًها )شكل متر از آن 200تر از فاصله کم

گونه تشي در مجاورت با مناطق مسكوني و روستاها در فاصله بين 

يت دهد که مطلوبمي نشان (. نتايج7 )شكل سه تا پنج کيلومتري است

 10-25تراکم گياهي يعني:  2و  1زيستگاه براي گونه در طبقه 

تر است. متغير تيپ پوشش گياهي درصد بيش 50-25درصد و 

 4 ترين فاکتور اثرگذار بروي مطلوبيت زيستگاه بوده و طبقاتمهم

(Artemisia- Astragalus- Stipa- Acanthus- Pistacia- Juniperus) ،

 +Astragalus.spp.+ Artemisia. auch+Gr.(Stipa+Psath+Brom) ) 6 طبقه

Acanthus 7( و طبقه (Astragalus.spp.+ Artemisia.spp.+Stipa )

ترين طبقات موثر بر مطلوبيت زيستگاه تشي در منطقه هستند مهم

با پوشش گياهي فقير، توان گفت اين گونه مناطق که در مجموع مي

و  8 هايکند )شكلمياستپي و نيمه استپي را جهت حضور انتخاب 

 3گردد گونه مورد مطالعه در طبقه گونه که مشاهده مي(. همان9

 بستر خشک 4هاي آبرفتي و رودخانه، طبقه نقشه خاك يعني دشت

)مرتع(،  1(. حضور تشي با طبقه 10ابد )شكل يرودخانه حضور مي

  زارها( متغير)بوته 6)بستر رودخانه( و طبقه  3)باغ(، طبقه  2طبقه 

  (.12و  11 هايکاربري اراضي همبستگي )شكل
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 : نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان تهران۱شکل 
 

 های پاسخ: نتایج حاصل از بررسی مطلوبیت زیستگاه گونه تشی بر حسب منحنی۱جدول 

  

 

 

 جاده از فاصله به گونه پاسخ منحنی: ۵ شکل شیب غیرمت به گونه پاسخ منحنی: ۴ شکل          

 پاسخهای نتایج حاصله بر حسب منحنی متغیرهای محیطی ردیف
 متري 1500تا  1400 ارتفاع 1

 پوشش گياهي 2

Art.spp.+Ast.spp.+Stipa.+Acanth.+Pist.+Junip :4طبقه     

Ast.spp.+Art.auch.+Gr.(Stipa+Psath+Brom)+Acanth :7طبقه    

Ast.spp.+Art.spp.+Stipa :8طبقه    
 مناطق با پوشش گياهي فقير، استپي و نيمه استپي

 يا اليه بااليي خاك که حاوي هوموس است  Inceptisolو Entisolاك صحرايي يا خ  Aridisols خاك 3
 درصد 50درصد تا حدود  25پوشش گياهي با تراکم  تراکم پوشش گياهي 4
 مراتع کاربري اراضي 5
 اي با شيب کندهاي کوهپايهها، رسوبات بستر رودخانه و دشتمخروطه افكنه ژئولوژي 6

 فاصله از جاده 7
کيلومتر(  3هاي منطقه ز جادهمتر تا حداکثر فاصله ا 300طور متوسط حداقل فاصله هاي باريک )بهجاده نزديک

 متر(1000تر از )طول کم
 ري(مت2500متر و حداکثر با فاصله  500طور متوسط حداقل فاصله کاماًل دور از مناطق مسكوني )به فاصله از مناطق مسكوني 8

 فاصله از رودخانه 9
طور متوسط هبمتر()400- 200هايي با طول ها )آبراهههاي رودخانهک به مناطق حضور آبراهه و سرشاخهنزدي

 متر( 400ها حداکثر فاصله از آبراهه
 که معادل جهت شمالي استدرجه  315و  45 جهت 10
 درجه( 15-10تر از )کم مسطح شيب 11
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 روستاها از فاصله به گونه پاسخ منحنی: 7 شکل آبراهه از فاصله به گونه پاسخ منحنی: ۶ شکل

  

 
 

 گیاهی پوشش تیپ به گونه پاسخ منحنی: 9 شکل گیاهی پوشش تراکم به گونه پاسخ منحنی: 8 شکل
  

  
 اراضی کاربری متغیر به گونه پاسخ منحنی: ۱۱ شکل خاک متغیر به گونه پاسخ منحنی: ۱0 شکل

  

: AUCو شاخص  ROC منحنی مدل، نتایج حاصل از ارزیابی      

 دهنده يک است که اين نشان 9/0 مدل داراي صحت 13طبق شكل 

 (.2004 و همكاران، Brotons) استبا دقت خوب و باال مدل 
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 شناسی زمین متغیر به گونه پاسخ منحنی: ۱2 شکل

 

 
 AUCشاخص  - ROC: منحنی ۱۳شکل 

 

نسبت به هم براي گونه  اهميت متغيرهانيز  جک نايف منحني

نايف، پوشش  آمده از نمودار جک دستهنتايج ب طبق دهد.را نشان مي

باشند به ير ميترين تاثگياهي و جهت براي گونه تشي داراي بيش

شود.  مي ها از مدل باعث کاهش صحت مدلکه حذف آن ايگونه

ترتيب ارتفاع، شيب، فاصله از جاده، پس از پوشش گياهي و جهت به

مناطق مسكوني، خاك، تراکم پوشش گياهي، ژثولوژي، فاصله از 

ترين اهميت براي گونه ها، کاربري اراضي داراي بيشفاصله از آبراهه

 مقداري بينمدل نيز خروجي  پراکنشنقشه  (.14)شكل  هستند

دهنده مطلوبيت نشان تر باشدنزديک يکو هرچه به  دارد يک تا صفر

مطلوبيت زيستگاه  در نقشه (.15)شكل  باشدتشي مي براي گونهاالتر ب

در  25/0تا  0بين  ، مطلوبيتگونه تشي و براساس مقادير موجود

در طبقه 50/0تا  25/0مطلوبيت بين ( قرار دارد و 1طبقه ضعيف )

طبقه خوب و درنهايت  در نيز 75/0 تا 50/0 بين مطلوبيتو  (2) متوسط

 گيرددر طبقه زيستگاهي عالي قرار مي 1تا  75/0مطلوبيت بين 

مطلوب و نامطلوب زيستگاه گونه تشي در منطقه  (، نواحي16)شكل 

 براساس شده يهته خوبي از هم جدا شده است. نقشهمورد مطالعه به

 Percentile Training (10PTPدرصد حضور آموزشي ) 10آستانه 

Presence ترتيب شد، بدين تقسيم نامطلوب و مطلوب دو طبقه ، به

عنوان تر از حد آستانه مطلوبيت، دارند بهکه در مدل ارزش کم نواحي

نواحي فاقد مطلوبيت و نواحي که داراي ارزش باالتر از آستانه 

ترتيب بدين که. شوندبندي ميکالسه عنوان مناطق مطلوببه شندبامي

باالترين مطلوبيت  داراي (High:1) باشندمي 1که داراي ارزش  نقاطي

( فاقد مطلوبيت Low:0باشند )مي صفرکه داراي ارزش  و نقاطي

هاي مطلوب و مساحت زيستگاه 2شوند. طبق جدول ميشناخته 

دست آمده تار براي پارك ملي خجير بهنامطلوب تشي براساس هك

 است.

 
 تشی سازی پراکندگینایف برای تعیین اهمیت هریک از متغیرهای محیطی استفاده شده در مدل نتایج آزمون جک: ۱۴شکل 
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 : مساحت طبقات زیستگاه گونه تشی در  پارک ملی خجیر2جدول 

 

 بحث
هاي مبتني داده است که روشهاي مختلف نشان نتايج بررسي

-non ) توانند در کاهش سهم فاکتورهاي غيرمتعادلبر حضور مي

equilibrium factors )ها، بسيار مؤثر باشندبيني مدلدر پيش  

هاي مبتني عملكرد مدلمطالعات مختلفي در رابطه با مقايسه (. 19)

ها بر حضور/عدم حضور گونه صورت گرفته است که در اکثريت آن

، 20) شده استها ترجيح دادههاي مبتني برحضور بر ساير مدلمدل

 مكسنت روش ،ROC مقدار به توجه (. در اين پژوهش نيز با21و  9

سي مطلوبيت بااليي جهت برر بينيپيش و ارزيابي قدرت داراي

، 22) هاي پيشين مطابقت داردزيستگاه است که با نتايج پژوهش

نايف نمودار جکو  سنجيصحتبا توجه به نتايج حاصل از (. 3و  16

هاي مؤثر بر مطلوبيت زيستگاه ترين متغيردر مدل مكسنت، مهم

ند که در پژوهشي باشمي جغرافيايي تشي پوشش گياهي و جهت

 گياهي در تعيين مطلوبيت زيستگاه گونه کفتار نيز پوششمشابه 

گذار بر پراکنش کفتار در منطقه ترين عامل تاثيرعنوان مهمبه

چنين در . هم(22)حفاظت شده باغ شادي يزد بررسي گرديد 

هاي مطلوب تاثير عوامل محيطي بر پراکنش زيستگاهبررسي 

گياهي ملي کوير نيز متغير تيپ پوششجبير در پارك  هايجمعيت

 گذار بر پراکنش جبير معرفي گرديدعنوان دومين متغير تاثيربه

 8 و 7 و 4دست آمده در پژوهش فوق سه طبقه ه. طبق نتايج ب(16)

سزايي را در پارك ملي خجير سهم به گياهيدر اليه تيپ پوشش

بنابراين در توازي با  ،نمايدا ميمطلوبيت زيستگاه گونه تشي ايف

توان با اطمينان صحت هاي مشابه ميدست آمده و پژوهشهنتايج ب

گياهي را در کيفيت و کميت توزيع گونه و اهميت متغير پوشش

 يت زيستگاه مورد بحث موثر دانست.در مطلوب تشي و متعاقباً

 45 جهت گونه تشي در پارك ملي خجير، حضور براي جهت بهترين

به باشد و با توجه مي، است شمالي جهت معادل که درجه 315 و

شمالي تري از مناطق که همواره مناطق جنوبي تابش بيشاين

کنند در نتيجه در فصول گرم سال مناطق شمالي به دريافت مي

تر وضعيت تر و در نتيجه رطوبت بيشخاطر دريافت تابش کم

رو، مطلوبيت ي داشته و از ايناي جنوبهتري نسبت به دامنهمناسب

تري براي تشي دارند. با نظر به اهميت و رجحان غذايي تشي بيش

 مطلوبيت زيستگاه پلنگبراي گونه پلنگ درنتايج پژوهشي با عنوان 

و  (23) گلستان ا استفاده از روش حداکثر آنتروپي در پارك مليبا

مشخص گرديد  (24) دورهنيز پژوهشي مشابه در پارك ملي تن

 هاي مطلوب پلنگ در منطقه تندوره در جهت شمالي زيستگاه

  
 تشی گونه زیستگاه مطلوبیت نقشه: ۱۶ شکل                   تشی گونه مطلوبیت زیستگاه شده بندی طبقه نقشه :۱۵ شکل

 مساحت به هکتار نام طبقه

 1/8189 (0-25/0)نامطلوب 1طبقه 

 1/736 (25/0-50/0)متوسط 2طبقه 

 5/370 (50/0-75/0)خوب 3طبقه 

 9/415 (75/0-1)مطلوبيت عالي 4طبقه 
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متر از سطح دريا  2300تا  1900چون گونه تشي و نيز در ارتفاع هم

پوشاني تقريبي با بازه ارتفاعي مطلوب گونه تواند همقرار دارد که مي

اين مهم ارتباط و تشي در پارك ملي خجير داشته باشد و در 

سان و ترين گونه گربههاي زيستگاهي بين بزرگهمبستگي شاخص

 تشي ،چنين. هموضوح مشهود استترين گونه جونده کشور بهبزرگ

 حضور جهت را استپي نيمه و استپي فقير، گياهي پوشش با مناطقي

 گونه فوق نمايد، که با توجه به نتايج گزارشات واصلهمي انتخاب

 جنگلي، کوهستاني، استپي يهازيستگاهزگاري و حيات در توان سا

با توجه به لذا ، را دارد حواشي باغات و اراضي کشاورزي، و بياباني

مناطقي با  کهدور از انتظار نيست پوشش گياهي پارك ملي خجير، 

مشخص نيز ميداني  هايچنين مشخصات را ترجيح دهد. در بازديد

تر انسان و ايجاد يک محيط امن معلت حضور کبهاستپي  مناطقشد 

گزيني ترين نواحي النهو مهم هاترين زيستگاهمطلوب و، جزتشي براي

در تاييد و توازي با شوند. محسوب مي اين گونه در پارك ملي خجير

نتايج پژوهش فوق حاکي از اين است که  ،(24)هاي نتايج پژوهش

 متري 1500 تا 1400 ارتفاع تشي در هگون حضور ترينبيش عموماً

گونه در زيستگاه خجير  مشاهده ترين ارتفاعو بيش ترينکم و است

 تر،تر يا بيشاست که در ارتفاعات کم متر 2134 و 1309 ترتيببه

کم شدن و  شوداز مطلوبيت زيستگاه گونه مذکور کاسته مي

رتفاعات باالتر يا ادما در  تغييراتاشي از ن تواندميمطلوبيت زيستگاه 

هاي گياهي در محدوده تراکم پوشش باشد. از طرفي شاخصتر پايين

بوده و شيب نيز در اين مناطق تري پست منطقه داراي مقدار بيش

که شيب مطلوب تشي است قرار دارد، در  درجه 10 در محدوده

در اين مناطق مطلوبيت زيستگاه  افزايشاين امر منجر به نتيجه 

 .است شده

مولفه و تنها مبتني هاي اوليه در مورد گونه تشي تکپژوهش 

نهايت بر راهكار  برمديريت خسارات کشاورزي و باغداري و در

هاي نتايج حاصل از پژوهش ،راديكالي حذف گونه استوار گرديده بود

کشورها نظير پاکستان و  يدر برخپيرامون گونه فوق  مقدماتي

عنوان يک بهتشي را قديم،  ياموسوم به دني ياز کشورها يبسيار

 در ،(25) استبرشمرده  و مزارع يمناطق جنگل در آفت مهم

 نظر از که دارانيمهره از يكي عنوانبه جانور اين پژوهشي مشابه نيز

شده  معرفي است، اقتصادي اهميت داراي جنگلداري و کشاورزي

سويه و غير بوم شناسانه بر اثرات گرشي يکن عموماً و ،(6) است

ها حاکميت تعديلي و مثبت ناشي از حضور گونه تشي در زيستگاه

چون: اهميت و رجحان يافته بود. جايگاه و کارکردهاي مثبتي هم

هاي شاخص شكارچي، نقش موثر در غذايي تشي به جهت گونه

ي با ارزش هاسازي و بهبود قوه ناميه و پراکنش بذور گونهآماده

هاي گياهي، حفظ و بهبود غنا و يكنواختي تنوع گياهي در زيستگاه

طبيعي، ارزش و جايگاه زيبايي شناختي، ايجاد توازن و تنوع 

هاي شاخص درچرخه غذايي، غناي مطلوب حيات وحش در زيستگاه

ارزشمند و غيرقابل اغماض است. امروز با احاطه دانش و سبک  قطعاً

ريزي و مديريت حيات وحش و نيز در برنامه نگرش بوم شناسانه

هاي زيستگاهي مديريت خسارات سعي در ايجاد تعادل در شاخص

گردد. نتايج به جهت حفاظت از تنوع زيستي و زيستگاهي مي

هاي زيستگاهي در پژوهش حاضر بيانگر سير نزولي و بررسي شاخص

هاي مطلوبيت زيستگاهي گونه تشي در پارك ملي افول شاخص

شديد  خانگي و نيز افت شدت محدود شدن گسترهخجير و به

ها بر حضور فشار ،جمعيت گونه است و در سايه باورهاي خرافي

هاي لذا با بررسي شاخص ،ها مضاعف گرديده استتشي در زيستگاه

ريزي بايست در جهت برنامهموثر بر مطلوبيت زيستگاه گونه مي

 کشور جونده ترينان بزرگعنوحفاظت سيستماتيک از اين گونه به

ريزي و مديريت و حفاظت برنامه چراکه شود، برداشته موثري هايگام

چون هاي شاخص و کاريزماتيک هموحش تنها مبتني بر گونهحيات

تواند به تنهايي بر نمي ،سمان شاخصجثه و يا زوجسانان بزرگگربه

اثرگذار باشد وحش ها و حياتموفقيت مديريت پايدار و پويا زيستگاه

بودي و توازي با رعايت اصول بنيادين و اين مهم جز در هم

ها و حفظ تعادل در روابط حفاظت از تمامي گونه شناسي وبوم

 جانوري و گياهي در زيستگاه ممكن نخواهد بودشناسي تنوعبوم

 بيت زيستگاهي،هاي اثرگذار بر مطلواز شاخص کافي اطالع . عدم(3)

شناختي اين کميت و کيفيت روابط بوم جمعيتي و چگونگي هايلكه

 هاو زيستگاه زيستيتنوع از حفاظت مسئوالن تا شودمي گونه، سبب

 جهت اقدامات اولويت تعيين و جامع و دقيق ريزيبرنامه در

شوند. با  رو به رو ابهامات بسياري حفاظتي و مديريتي اين گونه،

توان مي آتي، مشابه هايپژوهش ز نتايج اين پژوهش و انجاماستفاده ا

زيستگاهي و  هايلكه بهتر هرچه شناسايي امكان آوردن با فراهم

پارامترهاي محيطي اثرگذار بر توزيع اين گونه گامي موثر براي 

هاي حفاطتي و مديريتي اين جونده بزرگ در تدوين و اجراي برنامه

  ايران برداشت.
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