
1395تابستان، 2، شماره هشتمسال پژوهشی محیط زیست جانوري    فصلنامه علمی 

33

هاي جنگلی مناسب براي حفاظت از سنجاب ایرانیزیستگاه
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چکیده
خود اختصاص داده ي کشور را بههاجنگلدرصد از کل 40عادل منطقه زاگرس با پنج میلیون هکتار جنگل تقریباً وسعتی م

حساس و يهاستمیبا ارزش به اکوسيهازاگرس طی سالیان متمادي، موجب شده که این جنگليهارویه از جنگلاستفاده بی. است
ي مطلوب این گونه هاستگاهیزنهمتأسفاهاي بلوط زاگرس است، که سنجاب ایرانی از پستانداران شاخص جنگل. اي تبدیل شوندشکننده
مانده مطلوب براي حفاظت از ي باقیهالکهمطالعه حاضر جهت انتخاب . ي تخریبی انسانی به شدت کاهش یافته استهاتیفعالدر اثر 

ات جوامع براي انجام این کار  نقاط حضور گونه با انجام مطالعات میدانی و گزارش. این گونه شهرستان ثالث باباجانی انجام گرفت
سازي نیز با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی تهیه و متغیرهاي مورد نیاز براي مدل. دست آمدمحلی و کارشناسان محیط زیست به

استفاده ) MaxEnt(نظمی افزار حداکثر بیي مناسب حفاظتی براي این گونه از نرمهالکههاي مطلوبیت زیستگاهی و براي تهیه نقشه
ي مناسب حفاظتی براي این گونه در غرب شهرستان ثالث باباجانی قرار گرفته هالکهنشان دادند که عمده آمدهدست نتایج به. گردید
متغیرهاي موثر بر مطلوبیت زیستگاهی نیترمهمچنین متغیرهاي ارتفاع، فاصله از جاده و پوشش گیاهی هم). =961/0ACU(است 

نیترمطلوبصل از این مطالعه نشان داد که مناطق جنگلی با پوشش متراکم و مناطق جنگلی مرتفع نتایج حا. این گونه شناسایی شدند
عنوان منطقه ي جنگلی پیشنهادي بههالکهیی از هابخشانتخاب رسدیمنظر به. باشدیمي موجود براي گونه سنجاب ایرانی هاستگاهیز

.موثري را در حفاظت از این گونه داشته باشدنقش تواندیمحفاظت شده در شهرستان ثالث باباجانی 

نظمیسنجاب ایرانی، مطلوبیت زیستگاه، ثالث باباجانی، حداکثر بی:کلمات کلیدي

sayyad.sheykhi@ut.ac.ir: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
ناحیه رویشی زاگرس بخش وسیعی از سلسله جبال 

خشک کشور را در هاي نیمهگردد که جنگلزاگرس را شامل می
ترین بوم زاگرس از مهمي هاجنگل. خود جاي داده است

ی کیژنتشناختی و حفظ ذخایر هاي ایران از نظر بومسازگان
4/3این ناحیه ). 1388عباسی و همکاران، (روند شمار میبه

69دهنده گیرد، که تشکیلدرصد از گستره ایران را در برمی
). 1373ثابتی، ؛ 1381قربانلی، (باشدیمدرصد از فلور ایران 

رس اگرچه از نظر تولید چوب مطرح نیستند، اما هاي زاگجنگل
محیطی، حفاظت منابع آب و خاك، پناهگاه از جنبه زیست

انکارناپذیري نقشحیات وحش و تولید محصوالت فرعی متنوع
در پایداري اکوسیستم و معیشت ساکنان این مناطق ایفا 

استفاده با این وجود ). 1385پور و همکاران، حمزه(کنند می
هاي جنگلاینسالیان متمادي،زاگرس طیيهارویه از جنگلبی

کرده اي تبدیل حساس و شکنندههايبومسازگانبه را با ارزش 
برايچوبنیتأم،از میان عوامل مختلف). 1374فتاحی، (است 

منطقه ي هاجنگلتخریبدالیلنیترمهمازدامفیلعتوسوخت
؛ 1394ي و همکاران، بازگیر(روندیمشمار رویشی زاگرس به

Soltani ،با . )1382و همکاران، ايجزیره؛2014و همکاران
توجه به کنش متقابل موجودات زنده با زیستگاه، تخریب و 

لذا . دنبال خواهد داشتتغییر آن نابودي موجودات زنده را به
تواند در وحش میهاي زیستگاهی حیاتشناخت زیستگاه و نیاز

هاي مدیریتی بسیار موثر واقع برنامهحفاظت و تدوینجهت
ي مطلوبیت زیستگاه سازمدلدر راستاي این امر مطالعات . گردد

دهدیمدر دهه اخیر توسعه زیادي را در کشور ایران نشان 
؛ 1394کفاش و همکاران، ؛1394، و همکارانتهرانیتک(
). 1393کفاش و همکاران، ؛1393هداروند و همکاران، ب

هاي آماري هستند که به هاي مطلوبیت زیستگاه مدلمدل
این . پردازندمیهاآنبا محیط زیست هاگونهبررسی روابط 

توانند احتمال حضور گونه در یک نقطه از زیستگاه را ها میمدل
با ). 1390شمس، (با توجه به شرایط محیطی آن برآورد کنند 

رسی آشیان بومبه برتوانیميسازمدليهاروشاستفاده از 
، یافتن مناطق بالقوه مساعد )Vetaas،2002(هاگونهشناختی 

فاکتورهاي محیطی موثر نیترمهمها و تعیین براي حضور گونه
، یافتن )2006و همکاران، Phillips(هاآنبر توزیع و حضور 

هاي کمیاب و در خطر انقراض در هاي جدید براي گونهزیستگاه
ریزي و برنامه) 2004و همکاران، Engler(مناطق دور دست 

و Cayuela؛ 2012و همکاران، Velasquez-Tibata(حفاظت 

، ارزیابی اثرات تغییرات در اقلیم و کاربري )2009همکاران، 
و همکاران، Velasquez-Tibata(ها اراضی بر نحوه توزیع گونه

)Thuiller ،2005و Guisan؛ 2005و همکاران، Liu؛ 2012
ر ي حضوهادادههاي متعددي که تنها مبتنی بر روش. تپرداخ

زمینهدرMaxEntو ENFA ،GARPگونه هستند مانند
Maximum(نظمیبیحداکثرروشکهداردوجوديسازمدل

Entropy (ي معرفی شده هاروشترین و کارامدترین یکی از قوي
). 2006و همکاران، Phillips(است 

هاي بلوط ی از پستانداران شاخص جنگلسنجاب ایرانی یک
دنبال تخریب زیستگاه این بهمتأسفانه، که باشدیمزاگرس 

هاي انسانی جمعیت این گونه به شدت حیوان در اثر فعالیت
). 1390فیروز، ؛ 1393خلیلی و ملکیان، (کاهش یافته است 

ي بلوط توسط این گونه در زیر هادانهکه پنهان کردن حالیدر
هاي بلوط غرب ی از عوامل مهم تجدید حیات جنگلخاك یک
رغم علی). 1387؛ ضیائی، 1390موسوي، (رود شمار میکشور به

واحدشدهي حفاظتهاگونهلیستقرار گرفتن این گونه در
اطالعات اندکی از ) IUCN(از طبیعت حفاظتیالمللنیب

وضعیت جمعیتی و زیستگاهی این گونه در ایران در دسترس 
جمله از.)1388؛ ضیائی، 2008و همکاران، Yigit(باشدیم

مطالعات صورت گرفته بر روي مطلوبیت زیستگاهی این گونه 
خلیلی و ملکیان، (به بررسی وضعیت سنجاب ایران توانیم

ي هاجنگل، ارزیابی مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در )1393
تغییرات ریتأث، )1392کبودوندپور، وچمنی(لوط کردستان

ي هاجنگلزمانی بر انتخاب زیستگاه توسط سنجاب ایرانی در 
اشاره ) 1393کبودوندپور و چمنی، (بلوط شهرستان مریوان 

ي سازمدلهاي هدف مطالعه حاضر استفاده از روش. نمود
متغیرهاي موثر بر نیترمهمتعیین ) 1مطلوبیت زیستگاه جهت 

ي مناسب هالکهین تعی) 2مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی و 
زیستگاهی جهت حفاظت از این گونه در سطح شهرستان ثالث 

.باشدیمباباجانی 

هاشمواد و رو
شهرستان ثالث باباجانی با مساحت : منطقه مورد مطالعه

5دقیقه و 30درجه و 45کیلومتر مربع بین1670تقریبی 
ثانیه 7و دقیقه 30درجه و 35طول شرقی جغرافیایی و ثانیه

عرض شمالی جغرافیایی در غرب استان کرمانشاه قرار گرفته 
این شهرستان از شمال به شهرستان جوانرود، از شرق و . است

ي روانسر و داالهو، از جنوب و هاشهرستانشرق به جنوب
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ي داالهو و سرپل ذهاب و از غرب به هاشهرستانغرب به جنوب
.گرددمحدود می) تركکیلومتر مرز مش75( خاك کشور عراق 

صورت مشجر بوده و در پوشش گیاهی این شهرستان عمدتاً به
ي انبوه در بر هاجنگلواقع قسمت اعظم مساحت شهرستان را 

سطح نیترکماز نظر پوشش مرتعی این شهرستان . گرفته است

ي تابعه استان دارا بوده و هاشهرستانمرتع را در بین سایر 
هايگونهرویه،بیبرداريبهرهودامچرايازعلت فشار حاصلهبه

و قابل تعلیف آن به شدت کاهش یافته و خوراكخوشگیاهی
اند و مهاجم جایگزین آن شدهخوراكخوشهاي غیرگونه

).1394استانداري کرمانشاه، پورتال(

موقعیت جغرافیایی شهرستان ثالث در مرز بین ایران و عراق: 1شکل 

Sciurus(یرانیاسنجاب: معرفی گونه مورد مطالعه

anomalus( در هاسنجابي شاخص خانواده هاگونه، از
این گونه از یونان تا ترکیه، ارمنستان، . باشدیمخاورمیانه 

، اردن، لبنان و نیفلسطگرجستان، آذربایجان، ایران، عراق، 
ده شده ها گستري معتدله  و کاجستانهاجنگلسوریه و در 

در این محدوده گسترش ). Bate ،1991و Harrison(است 
گونه از این گونه شناسایی شده ر سنجاب ایرانی سه زی

Sciurusدر قفقاز، Sciurus anomalus anomalusاست؛

anomalus syriacus و نیفلسطدر سوریه، لبنان، اردن و
Sciurus anomalus pallescensپراکنده در ایران، عراق و ترکیه

زیرگونه از سنجاب ایرانی در ایران از مناطق این. شده است
جنگلی زاگرس سردشت در آذربایجان غربی تا مناطق 

درگونهاین. چهارمحال، لرستان و فارس پراکنده شده است
بهراکهنسالوبزرگدرختانمعموالًزاگرسبلوطيهاجنگل

).1387ضیائی، (نددهیمترجیحبرگوشاخپروکوتاهدرختان
برداري و ثبت نقاط حضور براي نمونه: برداريروش نمونه

صورت تصادفی در سطح منطقه بر هایی بهاین گونه ترانسکت
براي این منظور دو . روي نقشه تعیین و مورد بازدید قرار گرفتند

ها حرکت نموده و نقاط مشاهده گر بر روي ترانسکتنفر مشاهده
نوان نقاط حضور با دستگاه موقعیت یاب جهانی عگونه به

)GPS (خت آسان این چنین با توجه به شناهم. ثبت گردیدند

متخصص نیز با انجام مصاحبه با افراد بومی گونه توسط افراد غیر
چنین اطالعات اداره حفاظت محیط منطقه و محیط بانان هم

ست دزیست شهرستان نیز تعدادي نقاط از حضور این گونه به
).1شکل (آمد 

منظور بررسی تأثیر متغیرهاي محیطی بر به: هاهیالتهیه 
متغیر زیستگاهی براساس مطالعات 8زیستگاه سنجاب ایرانی 

چنین صورت گرفته بر روي مطلوبیت زیستگاهی این گونه و هم
هاي منطقه شناختی گونه و ویژگیهاي رفتاري و بومویژگی

؛ چمنی و 1393خلیلی و ملکیان، (دند مورد مطالعه انتخاب ش
و Mounir؛ 1393؛ کبودوندپور و چمنی، 1392کبودوندپور، 

مدل رقومی ارتفاع، شیب، نقشه: که شامل)2014همکاران 
، فاصله از رودخانه، فاصله از )اساس ویژگی منطقهبر(جهت 

. جاده، فاصله از روستا، پوشش گیاهی و کاربري اراضی بودند
با اندازه پیکسل 3/9ArcGISافزار ها در محیط نرمتمامی نقشه

جاده و روستا به لحاظ ازفاصله.شدتهیهیک کیلومتر مربع
دسترسی شکارچیان و جوامع بومی به منطقه، فاصله از رودخانه 

دلیل وجود دلیل اهمیت منابع آبی، نقشه کاربري اراضی بهبه
اربري اراضی ي کهانقشههاي مختلف در منطقه و از کاربري

قراراستفادهموردکشورمراتعوهاجنگلتهیه شده توسط سازمان 
هاي توپوگرافی براساس وجود تغییرات چنین نقشههمگرفت،

.استفاده شدتوپوگرافیکی 
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بر زیستگاه سنجاب ایرانی در شهرستان ثالث باباجانیرگذاریتأثمتغیرهاي زیستی و غیرزیستی : 1جدول 
توصیف الیهاطالعاتینام الیهردیف

.متر است2505تا 390هاي ارتفاعی در شهرستان ثالث و باباجانی بین دامنه ارزش)DEM(مدل رقومی ارتفاع 1
.درصد است100هاي پیوسته بین صفر تا داراي ارزشنقشه شیب2
.درجه است360تا -1هاي پیوسته بین داراي ارزشنقشه جهت شیب3
.ي زیادي در منطقه وجود داردهاآبراههعلت کوهستانی بودن منطقه بهاز رودخانهنقشه فاصله4
.دسترسی در داخل منطقه وجود داردچندین جادههانقشه فاصله از جاده5
.طبقه در منطقه است9داراي نقشه پوشش گیاهی6
.روستا در منطقه وجود دارد240بیش از نقشه فاصله از روستاها7
.طبقه در منطقه است9داراي نقشه پوشش اراضی8

باباجانیي اراضی مختلف در شهرستان ثالثهايکاربر: 2جدول
طبقات پوشش اراضیکد نقشه پوشش اراضی

کشت دیم0
دیم و جنگل1
جنگل2
جنگل تنک3
مرتع و جنگل4
مرتع5
ي و کوهستانیاصخره6
شهري7
درختچه و تاغ زار8

پوشش گیاهی مختلف در شهرستان ثالث باباجانی: 3جدول 
طبقات پوشش گیاهیکد نقشه پوشش گیاهی

مناطق بدون پوشش0
زراعت دیم1
جنگل انبوه2
جنگل نیمه انبوه3
جنگل تنک4
مراتع متراکم5
مراتع نیمه متراکم6
مراتع تنک7
زراعت آبی و باغات8

MAXENT افزارنرمازمطالعهایندر:تحلیلوتجزیهروش

a3.3.3v.)Phillips ،بینی نواحی براي پیش)2006و همکاران
داراي پتانسیل توزیع سنجاب ایرانی در شهرستان ثالث استفاده 

نوعی رویه مبتنی ) MAXENT(نظمیالگوریتم حداکثر بی. شد
مقادیر ) عبر ماشین یادگیري است که به ارزیابی احتمال توزی

متغیرهاي محیطی ازناشیهايمحدودیتازمتأثرآنتروپیحداکثر
تنها روشاین.پردازدگونه، میمکانیهايتوزیعنحوهبرتأثیرگذار

کدامیک کهاینتعیینچنینهمباشدمیهاگونهحضورنقاطنیازمند

کننده نحوه توزیع عوامل تشریحنیترمهممحیطیاز متغیرهاي
Phillips(باشد روش میاینقوتنقاطنیترمهماز باشند،میگونه

چنین ي حضور و همهادادهبخشایندر.)2006و همکاران، 
% 70در این روش از . شوندیمزیآنالي زیستگاهی وارد هاهیال

% 30ي آموزشی و از هادادهصورت تصادفی براي نقاط حضور به
این کار به . شودیماستفاده مانده براي ارزیابی نتایج مدلباقی

Trainاز نقاط حضور با نام % 70تا از ردیگیماین منظور انجام 

data براي کالیبره کردن مدل)Calibration ( درصد از 30و
) Validation(براي بررسی صحت مدل Test dataبا نام هاآن

).1390؛ بهداروند، 1391نوازي و همکاران، (شودیماستفاده 
عملکرد مدل را ارزیابی ROCبا محاسبه سطح زیر منحنی 

، که محور عمودي باشدیمصورت نموداري این منحنی به. شد
. است1-دهنده ویژگیحساسیت و محور افقی نشاندهندهنشان

تا 5/0دامنه مقادیر متفاوت سطح زیر منحنی در محدوده بین 
چنین هم). 2006و همکاران، Phillips(باشدیم1حداکثر 

.براي بررسی اهمیت متغیرها از روش جک نایف بهره گرفته شد

نتایج
هاي میدانی در منطقه مورد مطالعه و با توجه به پیمایش

بررسی گزارشات اداره محیط زیست شهرستان ثالث باباجانی و 
نقطه حضور از سنجاب 22چنین گزارشات افراد بومی تعداد هم

با توجه به . رانی در سطح منطقه مورد مطالعه به ثبت رسیدای
ترین نقاط حضور گونه در شرق، جنوب دست آمده بیشنقاط به

اند که با پوشش جنگلی شرق و مرکز شهرستان واقع شده
مدل ).2شکل (باشند ح شهرستان منطبق میموجود در سط

ضور مطلوبیت زیستگاه براي این گونه با استفاده از نقاط ح
افزار حداکثر دست آمده و متغیرهاي محیطی با استفاده از نرمهب

دست آمد، که با توجه به توزیع  مناطق جنگلی نظمی بهبی
براي سنجاب ایرانی نیمه مطلوبمناطقشهرستانسطحبلوط در
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نتایج نشان داد که ). 3شکل(باشدشرقی شهرستان تازه آباد می
157634شاملیکطبقهگونهبراي1تا 0مطلوبیتاز سه طبقه

7368طبقه سه شامل وهکتار10998طبقه دو شامل هکتار،
.هکتار از منطقه مورد مطالعه بودند

:AUC(براي ارزیابی عملکرد مدل از سطح زیر نمودار  Area

Under Curve (دست آمده از منحنی بهROCاستفاده شد .
یعنی 5/0، که مقدار باشدیم0/1تا 5/0از AUCدامنه شاخص 

با قدرتمدلتصادفی و مقدار نزدیک به یک یعنیکامالًمدل 
AUCدر مطالعه حاضر مقدار شاخص . بینی خوب استپیش

بینی بسیار خوب گر قدرت پیشاست که بیان961/0حدود 
مدل براي زیستگاه سنجاب ایرانی در شهرستان ثالث و باباجانی 

یرتأثدهندهنشانآبیهايرنگیفناجکدر نمودار آزمون.است
مورد استفاده به تنهایی در ساخت مدل و رنگ سبز متغیر
. باشدیمیر کنار گذاشتن یک متغیر از مدل تأثدهنده نشان

چنین نتایج حاصل از بررسی اهمیت نسبی متغیرها بر حضور هم
و توزیع سنجاب ایرانی در منطقه مورد مطالعه نشان داد که 

ارتفاع، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه و پوشش متغیرهاي 
کننده توزیع  گونه در سطح ترین متغیرهاي تعیینگیاهی مهم

چنین متغیرهاي جهت، کاربري اراضی، هم. باشندشهرستان می
سطحدرگونهتوزیعتأثیر را درترینشیب و فاصله از روستا کم

).4شکل(را دارند شهرستان
نایف و نتایج حاصل از آمده از آزمون جکدستبهنتایج

متغیرهاي تأثیرگذار لول کلی در ارتباط بانظمیمدل حداکثر بی
، پوششجک نایف ارتفاعدر آزمون. تقریباً یکسانی را نشان داد

نظمی و فاصله از رودخانه مهم و در آنالیز حداکثر بیگیاهی
پوشش گیاهی ارتفاع، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه و

کار ترتیب داراي اهمیت باالیی در میان سایر متغیرهاي بهبه
.رفته در مدل بودند

نقشه مطلوبیت زیستگاهی براي سنجاب ایرانی در منطقه: 3شکلنقشه نقاط حضور گونه سنجاب ایرانی در منطقه: 2شکل

مطلوبیت زیستگاهی سنجاب ایرانینمودار اهمیت متغیرهاي مختلف در تعیین : 4شکل
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سازي مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانیکار رفته در مدلمیزان تأثیر گذاري متغیرهاي به: 3جدول
اهمیت جایگشت درصد اثر همبیشی متغیرها

57 5/37 ارتفاع
9/14 2/23 فاصله از جاده
2/10 15 فاصله از رودخانه
6/5 9/14 پوشش گیاهی
7/3 4,5 اربري اراضیک

4 9/1 فاصله از روستا
2/1 8/1 جهت
4/2 3/0 شیب

سازي مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانیهاي پاسخ متغیرهاي مورد استفاده در مدلمنحنی: 4شکل 

بحث
ي هاجنگلبا توجه به اهمیت حفاظت از سنجاب ایرانی در 

ي مناسب هالکهمطالعه جهت تعیین زاگرس غرب کشور، این
حفاظتی براي سنجاب ایرانی در شهرستان ثالث باباجانی 

نتایج حاصل نشان داد که . طراحی و مورد بررسی قرار گرفت
ي هابخشي مناسب براي حفاظت از این گونه در هاستگاهیز

.شرق و جنوب شرق شهرستان ثاللث باباجانی قرار گرفته است
يهالکهکار رفته براي تعیین متغیرهاي بهمیانزدر این مطالعه ا

مناسب حفاظتی متغیر ارتفاع، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه 
. را در ایجاد مدل داشتندریتأثترین میزان و پوشش گیاهی بیش

نیز نشان ) 1393(توسط خلیلی و ملکیان آمدهدست هنتایج ب

گونهعیتوزدرمهمریمتغکاست که عامل فاصله از جاده یداده
را جاده)2014(و همکارانMounirچنینهم.استیرانیاسنجاب

این گونه شاهداتبراي ثبت مبردارياز مناطق نمونهیکیعنوانبه
.مطابقت داردمطالعهایندرآمدهدستهبنتایجباکهبودنددادهقرار

دخالت میزان دسترسی و،که با افزایش ارتفاعبا توجه به این
بهنسبتبلوطيهاجنگلوسعتبهویافتهکاهشافراد سودجو

رسدیمنظر ، بهگرددیمافزودهمنطقهدري کشاورزي هانیزم
گذار بر انتخاب ریتأثریمتغعنواندرستی بهعامل ارتفاع به

خلیلی و ملکیان .زیستگاه سنجاب ایرانی انتخاب شده باشد
به سنجاب ایرانی و قاچاق و نیز دسترسی افراد سودجو) 1393(

. براي این گونه بیان کردندتهدیديعاملعنوانفروش آن را به
تهدیدکاهشومناسبزیستگاهافزایشنتیجه با توجه بهدر
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ارتفاع براي افزایشبازیستگاهیمطلوبیتانسانی در ارتفاعات باالتر 
.یابداین گونه نیز افزایش می

ر فاصله تا منابع آبی بر روي مطلوبیت یمتغیر تأثبررسی 
زیستگاه گونه سنجاب ایرانی نشان داد که  مطلوبیت زیستگاهی 

ابتدا تا فاصله چند صد براي گونه با افزایش فاصله از رودخانه
با توجه به قرارگیري . یابدافزایش میکاهش و سپس يمتر

ر نظها و ارتفاعات باال بهیهکوهپامناطق جنگلی در دامنه 
ی آبرسد که وابستگی گونه به مناطق جنگلی بیش از منابع یم

بوده و اولویت اول براي حضور این گونه با توجه به رفتار بوم
ی در آبباشد و منابع یمن نیز زیستگاه جنگلی آشناختی 

در مطالعه ) Arthur)1987.ي بعدي اهمیت قرار دارندهارده
مطلوبیت زیستگاهی بریريتأثسطحیيهاآبخود نشان داد که 

مطالعات زیادي به اهمیت . سنجاب خاکستري نداشته است
هاي یستگاهزو درختان بلوط و عدم تخریب هاجنگلوجود 

جنگلی را عامل عمده براي مطلوبیت زیستگاهی گونه سنجاب 
؛ 1392؛ صادقی، 1393خلیلی و ملکیان، (اندکردهایرانی بیان 

در مطالعه حاضر .)Arthur ،1987؛ 1392کبودوندپور و چمنی، 
نیز مطلوبیت زیستگاهی براي این گونه در مناطق جنگلی، 
کشاورزي دیم، باغات و  کشاورزي غرقابی افزایش قابل توجهی 

هایی يکاربرولی این مطلوبیت در ارتباط با . را نشان داد
ي و سنگی و کلیه مناطقی که اصخرهچون شهر، مناطق هم

حضور درختان جنگلی و به خصوص بلوط ي ازآثارگونه هیچ
با افزایش فاصله از .باشدیمنباشد، داراي کاهش محسوسی 

. را نشان دادجاده مطلوبیت زیستگاهی براي گونه روند کاهشی
عنوان مسیرهاي دسترسی به ها بهکه از جادهاینتوجه بهبا

برداري در منطقه استفاده شد، بهمناطق مختلف جهت نمونه
ه در فواصل کم از تر گونرسد بر عامل مشاهده بیشمینظر 

دست آمده برخالف نتایج هنتایج ب.گذار بوده باشدجاده نیز تأثیر
بود که با افزایش فاصله از جاده ) 1393(خلیلی و ملکیان 

. مطلوبیت براي گونه روند افزایشی را نشان داده بود
تر ونه بیشبا افزایش شیب در سطح منطقه مطلوبیت گ

درصد به 40گردد و این افزایش مطلوبیت در شیب حدود می
رسد این گونه مناطق مینظربه.رسدمیخودمقدارباالترین

هورها قرارهاي بلوط را که در دامنه تپه ماجنگلی و تک درخت
. دهندهاي کم شیب ترجیح میدارند بر مناطق پست و دره

روستا ابتدا شیب مالیم کاهش با افزایش فاصله از چنینهم
گردد که این روند کاهش از فاصله مشاهده میزیستگاهمطلوبیت

. یابدخود گرفته و کاهش میمتر به بعد روند تندتري به2000

رسد قرار گرفتن روستاها در دل مناطق جنگلی نظر میبه
چنین ثبت رکوردهاي افراد بومی و محلی شهرستان ثالث و هم

مطالعه حاضر دلیل افزایش مشاهدات گونه در جوار روستایی در
رسد این گونه رفتار نظر میچنین بهباشد همروستایی میمناطق

.داده و تمایلی به گریز از انسان ندارندنشانتري از خوداجتماعی
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مناطق جنگلی با 

طور نگلی مرتفع که بهچنین مناطق جپوشش متراکم و هم
شرق شهرستان ثالث باباحانی قرار عمده در شرق و جنوب

سنجابگونهبرايموجودهايزیستگاهتریناند،  مطلوبگرفته
ي هالکهیی از هابخشانتخاب رسدیمنظر به. باشدایرانی می

عنوان منطقه حفاظت شده در شهرستان جنگلی پیشنهادي به
نقش موثري را در حفاظت از این گونه ندتوایمثالث باباجانی 

چنین با توجه به نتایج این مطالعه مدیران در هم. داشته باشد
هاي جنگلی مناسب از لکهحفاظتجهتخودمدیریتیهايبرنامه

تراکمباهايجنگلبرايشاخصیعنوانتوانند این گونه را بهمی
جود در آن هاي موزیستگاهی مناسب براي گونهشرایطومناسب

با توجه به نقش و عملکرد این گونه در بازسازي . در نظر بگیرند
تري در هاي بلوط زاگرس نیاز است تا مطالعات بیشجنگل

. هاي مناسب این گونه صورت گیردسطح کالن بر روي زیستگاه

تشکر و قدردانی
این مقاله از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه پیام نور استان 

ك .س/456اه در قالب قرارداد طرح گرنت با شماره کرمانش
مستخرج شده است و لذا از معاونت 31/06/1394مورخه 

هاي این تحقیق را پژوهشی دانشگاه پیام نور کرمانشاه که هزینه
.نماییمبر عهده گرفتند، سپاس و قدر دانی می
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