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مدلسازی مطلوبیت زیستگاه بهاره و تابستانه گراز ( )Sus scrofa, Linnaeus, 8571در
پناهگاه حیاتوحش جاسب اراک با استفاده از روش حداکثر آنتروپی


سحر رضایی* :گروه محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،صندوق پستی9911 :



سعید نادری :گروه محیطزیست ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه گیالن ،صومعه سرا ،صندوق پستی9911 :



پیمان کرمی :گروه محیطزیست .دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،صندوقپستی3119 :
تاریخ دریافت :خرداد 9319

تاریخ پذیرش :شهریور 9319

چکیده
درک صحیح ارتباط بین توزیع حیوانات و زیستگاه آنها میتواند نقش مهمی ،در حفاظت و مدیریت گونههای در معرض تهدید داشته
باشد .جمعیتهای گراز وحشی ( )Sus scrofaبهطور چشمگیر در دهههای اخیر در سرتاسر ایران افزایش یافته است .گسترش دامنه فعالیتی گراز
وحشی در زیستگاه های مختلف ،سبب افزایش تعارض این گونه با انسان شده است .بدین منظور ،آگاهی از نیازهای زیستی گراز نقش مهمی در
برنامهریزی مدیریت گونه و زیستگاه دارد .مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه گراز ،به بررسی عوامل مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه و کاهش مطلوبیت
برخی نواحی ،بهمنظور کنترل اثرات مخرب آنها میپردازد .هدف از مطالعه حاضر ،مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گراز در دو فصل بهار و تابستان
در پناهگاه حیاتوحش جاسب اراک ،بهعنوان ابزاری مهم در شناسایی نحوه توزیع و پراکنش گونهها ،میباشد .در این مطالعه با استفاده از ده
متغیر محیطی و روش آنتروپی بیشینه ( ) MaxEntنقشه مطلوبیت زیستگاه گونه تهیه شد .نتایج حاصل از مدل با استفاده از آماره سطح زیر منحنی
( )AUCو منحنی ویژگی عامل دریافتکننده ( )ROCارزیابی شد و اهمیت نسبی متغیرها براساس آزمون جک نایف مشخص شد .نتایج نشان داد
که مدل در پیشبینی مناطق مطلوب زیستگاه گونه ،موفق بوده است ( .)AUC=0/77براساس نتایج حاصل از تحلیل حساسیت سنجی ،متغیرهای
مدل رقومی ارتفاع ،شیب و فاصله تا روستا بیشترین تأثیر را در انتخاب زیستگاه مطلوب گونه داشتهاند .بررسیها نشان داد،گراز به مناطقی با تیپ
پوشش گیاهی ( ،)Perennual grasses, Artemisia aucheri, Astragalus sppمناطق مسطح با شیب بسیار پایین ( 0تا  7درصد) تمایل
بیش تری دارد .مطلوبیت زیستگاه با ،افزایش ارتفاع و کاهش فاصله از روستا رابطه عکس دارد.
کلمات کلیدی :گراز وحشی ( ،)Sus scrofaمدلسازی مطلوبیت زیستگاه ،پناهگاه حیاتوحش جاسب اراک ،مدل مکسنتMaxent
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رضایی و همکاران

مدلسازی مطلوبیت زیستگاه بهاره و تابستانه گراز در پناهگاه حیاتوحش جاسب اراک...

مقدمه
گراز وحشی ( )Sus scrofa, Linnaeus, 8571یکی از فراوترین
گونههای پستاندار در ایران است ،که از علل اصلی توزیع و پراکنش
گسترده این گونه میتوان به مواردی مانند کاهش شکارچیان طبیعی
( Genovو  )6002 ،Masseiتغذیه از منابع مختلف غذایی (Herrero
و همکاران ،)6002 ،سازگاری باال با شرایط مختلف محیطی و
اکولوژیکی ( Podgórskiو همکاران6082 ،؛  Herreroو همکاران،
 )6007و نرخ تولید مثلی باالی این گونه ( Rosellو همکاران6008 ،؛
 Taylorو همکاران )8991 ،اشاره نمود .بر همین اساس اثر تکه تکه
شدن زیستگاه بر روی جمعیت این گونه نسبت به سایر گونههای
جانوری بسیار ضعیف است (6008 ،Gabor؛  Ilseو .)8997 ،Hellgren
گراز وحشی بهدلیل توزیع گسترده ،از اثرات قابلتوجهی بر روی
محیطزیست برخوردار بوده و تا حد قابلتوجهی قادر است ساختار و
عملکرد جوامع گیاهی ،جانوری ،فراوانی گونهها ،غنای گونهای و در
نهایت شبکه غذایی را تحت تأثیر قرار دهد ( Genovو ،Massei
 .)6002در دهههای اخیر بهعلت حضور بیشتر انسان در زیستگاههای
حیوانی ،شدت تعارض بین انسان و حیاتوحش ،مانند تعارض بین
گراز و انسان که در برخی نواحی بهعنوان گونه آفت ،شناخته شده
است افزایش یافته است ( Caiو همکاران6001 ،؛  Schleyو ،Roper
 .)6002از موارد تقابل بین انسان و گراز میتوان به حمله گراز به
دامهای اهلی ( Packerو  ،)8999 ،Birksحمله به انسان ( Nyhusو
 ،)8991 ،Tilsonانتقال بیماری به دام و انسان ( Barrios-Garciaو
 )6086 ،Ballariو آسیب به محصوالت مختلف کشاورزی ( Singerو
همکاران )8912 ،اشاره نمود .ازجمله مشکالتی که در دهههای اخیر
شدت گرفته است ،تعارض حیاتوحشی مانند گراز وحشی با محصوالت
و توسعههای انسانی است .از این رو پیشبینی پراکندگی و توزیع نقاط
حضور گونهها به ویژه گونههای که در تعارض و تقابل با انسان است،
در مباحث مربوط به برنامهریزی حفاظت از گونهها و زیستگاههای
حیات وحش ،مطرح بوده ،و بدین منظور ،فنون مدلسازی مطلوبیت
زیستگاه توسعه یافته است ( Guisanو .)6000 ،Zimmermann
تکنیکهای مدلسازی ،مطلوبیت زیستگاه گونهها را برای مدیریت
گونه و زیستگاه آنها ( Breiningerو همکاران8998 ،؛  Davisو
همکاران )8990 ،و همچنین تأثیر فاکتورهای زیستمحیطی را بر
حضور گونه در زیستگاهش پیشبینی میکنند ( Parkو .)6002 ،Lee
در حال حاضر در ایران اطالعات دقیقی از میزان فراوانی و نحوه
پراکنش گراز وحشی در دسترس نیست ،عمده شواهد بیانگر این
مطلب است که گراز وحشی در جنگلهای شمالی کشور ،جنگلهای
غرب ،شمالغرب و جنوبغرب ایران بهعلت غنای پوشش گیاهی،
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حاصلخیزی خاک و همچنین فراوانی باالی مواد غذایی پراکنش
وسیعتری نسبت به سایر نقاط ایران دارد ( Mowlaviو همکاران،
 .)6002عمدتاً اکثر اکوسیستمهای طبیعی ایران تحت تاثیر این گونه
آسیبرسان قرار گرفتهاند .از عوامل اصلی شکار این گونه توسط جوامع
محلی ،شکارچیان و افراد دارای مجوز شکار ،آسیب رساندن به
محصوالت کشاورزی و دامی میباشد ( .)8911 ،Ohashiبراساس
یافتههای  )6008( Meriggiدر جنوب ( Apenninesایتالیا) ،گراز
وحشی بهعلت همهچیز خوار بودن قابلیت استفاده از زیستگاههای
مختلف را دارد ،مثالً جنگلهای برگریز و بیشههای قدیمی بهدلیل
فراهم کردن غذا و سرپناه برای تغذیه ،جنگلهای برگریز بالغ و
مخلوط برای خراشیدن و همچنین از مراتع بهدلیل عدم حضور انسان
و امنیت باال برای استراحت استفاده میکنند .ولی عمده دلیل تغییر
در استفاده از زیستگاه در طول شبانه روز و فصول مختلف تغییرات
فصلی میباشد (6001 ،Keuling؛  .)8919 ،McIlroyاستفاده از
زیستگاه توسط جنس نر برای تأمین امنیت غذایی و توسط جنس
ماده برای پناه گرفتن نوزادان و همچنین بهینه کردن باروری از طریق
فراهم کردن حداکثر مواد غذایی میباشد ( Spitzو .)8997 ،Janeau
براساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه،
مصاحبه با جوامع محلی و بررسی شکایات مردم در سازمان حفاظت
محیط زیست استان مرکزی ،شهرستان دلیجان ،این نتیجه بهدست
آمد که گراز وحشی نسبت به سایر گونههای حاضر در منطقه
بیشترین صدمه را از فعالیتهای منفعتطلبانه انسان همچون
تغییرات کاربری اراضی مانند تبدیل مرتع به کشاورزی و باغات (از
بین رفتن دسترسی آسان به منابع غذایی) ،ساخت و ساز دامداریها
و دامپروریها ،ساخت قنات و چاه (از بین رفتن دسترسی به منابع
آبی) دیده است .همه این موارد باعث تخریب زیستگاه طبیعی گونه
میشود .لذا ،گراز برای جبران و تامین نیازهای غذایی خود به اراضی
کشاورزی (زرشک ،جو و گندم) و باغات (گردو ،بادام و انگور) حملهور
شده و خسارات جدی وارد میکند .در صورتی که  )6087( Rhoبا
مطالعهای که بر روی گراز وحشی در کره داشته است ،زیستگاه
مطلوب این گونه را مناطق صخرهای با پوشش گیاهی متراکم ،نواحی
دور از سکونتگاههای انسانی و جاده و نزدیک منابع آبی که کمتر
توسط جوامع انسانی تحت تاثیر قرار گرفته است ،معرفی کرد .موارد
فوق ضرورت انجام تحقیق و پژوهش در مورد گراز وحشی در منطقه
جاسب را توجیه میکند .در ایران بررسی مطلوبیت زیستگاه گراز کمتر
مورد توجه محققین قرار گرفته است ،ولی با توجه به اثرات منفی
گونه ،بررسی پراکندگی آن ضروری میباشد .معرفی گستره فعالیتی
گراز در اکوسیستمهای بومی میتواند در تعیین برنامههای استراتژیکی
و مدیریتی گونه بسیار مؤثر باشد .مطالعه حاضر ،به بررسی
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مطلوبیت زیستگاه گراز و بررسی الگوی فضایی پراکنش گراز در
پناهگاه حیاتوحش جاسب در دو فصل بهار و تابستان پرداخته است.
عمده دلیل انتخاب این دو فصل به خاطر ایناست که بیشترین
فعالیت سوخت وسازگراز مانند زایمان و شیردهی در طی این دو فصل
که ازلحاظ دمایی نزدیک بههم هستند ،انجام میگیرد ( Meriggiو
6008 ،Sacchi؛  Masseiو همکاران .)8995 ،یکی از مهمترین
استراتژیهای مدیریتی برای گراز وحشی که بهعنوان یک گونه آسیب
رسان است ،درک ساختار فضایی حیاتوحش یا بهعبارتی بهتر شناسایی
پراکندگی و توزیع گونهها و همچنین کسب اطالعات کافی درباره
زیستگاه مطلوب گونه مدنظرکه میتواند در بهبود تکنیکهای مدیریتی
گونه ،حفاظت از محیط طبیعی و انسان ساخت در برابر حمالت گراز
و کاهش تعارضات بین انسان و حیاتوحش مؤثر باشد ،اشاره کرد
( Mowlaviو همکاران.)6002 ،
در زمینه پیشینه ،تحقیقاتی درخصوص بررسی مطلوبیت زیستگاه
گراز وحشی مطالعاتی در داخل و خارج کشور صورت پذیرفته است.
گشتاسبمیگونی و همکاران ( )8290به بررسی مطلوبیت زیستگاه
گراز ،در منطقه الموت شرقی قزوین با استفاده از مدل تحلیل عامل
آشیانبوم شناختی پرداختند ،اشاره کرد .نتایج نشان داد که گرازها
نواحی نزدیک به سکونتگاههای انسانی ،باغ ،مزارع ،رودخانه (منابع
آبی) ،مناطق مرتفع و نواحی با شیب کم را ترجیح میدهند .مینایی
و بهروزیراد ( )8292به مدلسازی زیستگاه گراز با استفاده از روش
 HEPدر کوه خان کماندار لرستان در دو فصل بهار و زمستان
پرداختند .بدین منظور هشت متغیر کمی و پنج متغیر کیفی متناسب
با زیستگاه گراز استفاده شد .نتایج نشان داد زیستگاه مطلوب گراز در
نواحی با ارتفاع باال ،شیب کم ،نزدیک سکونتگاههای انسانی بهعلت
تغذیه از پسماندهای انسانی و دامی و فاصله زیاد از منابع آبی و جاده
قرار دارد Singer .و همکاران ( )8918بررسی گستره خانگی ،جابهجایی
و استفاده از زیستگاه توسط گراز در تنسی ( )Tennesseeپرداختند.
بررسیها نشان داد ،بیشترین حضور گونه در فصل زمستان ،در مناطق
با پوشش گیاهی متراکم میباشد .بهعبارتی ،در مناطقی که درجه
حرارت و دما باالست بیشتر حضور دارند ،در اوایل فصل بهار در
ارتفاعات باال و در فصل تابستان در طیف مختلفی از شیبها و
ارتفاعات کم میباشد Abaigar .و همکاران ( )8992به بررسی ارجحیت
زیستگاهی گراز با استفاده از نمایههای غیرمستقیم مانند ،ردپا،
سرگین و اراضی ریشهکن شده در مدیترانه پرداختند .نتایج نشان داد
بیشترین حضور گونه در ارتفاع  8700تا  8900متری ،شیب کمتر
از 87درجه ،پوشش گیاهی با تیپ بلوط و بیشههای مخلوط را که
منبع اصلی غذایی و پناهی برای گونه هستند ،میباشد .نتایج حاصل
از بررسی زیستگاه گراز در طی  2فصل نشان داد ،بیشترین
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حضور گونه در منطقه  Sierra de BAZAدر غرب  Almeriaدر کشور
اسپانیا در فصل بهار و تابستان و کمترین حضور در فصل زمستان و
پاییز میباشد Meriggi .و همکاران ( )6008به بررسی نیازمندیهای
زیستگاهی گراز در جنوب ( Apenninesایتالیا) با استفاده از رویکرد
چندسطحی ( )A multi-level approachپرداختند .از نمایههای غیر
مستقیم همچون ،ردپا ،مناطق تعارض گراز ،نواحی استراحت گونه،
مکانهای غوطهوری و همچنین خراشهای ایجاد شده روی تنه
درختان در طول ترانسکتها استفاده شد .نتایج نشان داد گرازها برای
فعالیتهای مختلف از زیستگاههای مختلف استفاده میکنند .مثالً
جنگلهای برگریز و بیشههای قدیمی بهدلیل فراهم کردن غذا و
سرپناه برای تغذیه ،حرکت و جابهجایی ،جنگلهای برگریز بالغ و
مخلوط برای خراشیدن و همچنین از مراتع بهدلیل عدم حضور انسان
و امنیت باال برای استراحت استفاده میکنند .عالوه بر این بررسیها
نشان داد بیشترین حضور گونه در فصل زمستان در نواحی با شیب
کم و تراکم پایین پوشش گیاهی و در فصل تابستان و پاییز در نواحی
با پوشش متراکم و نزدیک منابع آبی میباشد )6087( Rho .با
استفاده از مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گراز وحشی به مکانیابی
مناسب مسیرهای عبور گونه در دو منطقه  Gangwon-doو Jeollanam-
 doدر کره پرداخت .بررسیها نشان داد مناطق صخرهای با پوشش
گیاهی متراکم ،نواحی دور از سکونتگاههای انسانی و جاده و نزدیک
منابع آبی بیشترین مطلوبیت را برای گونه دارند .در نهایت 62/2
درصد از زیستگاه بهعنوان زیستگاه با کیفیت باال و  88/5درصد از
منطقه بهعنوان زیستگاه با کیفیت خوب برای گونه در نظر گرفته شد.
هدف از مطالعه حاضر ،مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گراز با استفاده از
مدل حداکثر آنتروپی بیشینه در دو فصل بهار و تابستان در پناهگاه
حیاتوحش جاسب اراک ،بهعنوان ابزاری مهم در شناسایی نحوه
توزیع و پراکنش گونه ،میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :پناهگاه حیاتوحش جاسب در منتهیالیه
جنوبشرقی استان مرکزی و در شمال نراق از توابع شهرستان دلیجان
واقع شده است .این منطقه از نظر موقعیت جغرافیایی در حد فاصله
" 70°76'72,05طول شرقی و " 22°9'28,16عرض شمالی و
" 70°70'82,98طول شرقی و " 22°0'22,51عرض شمالی قرار
گرفته است (شکل  .)8پناهگاه حیاتوحش جاسب با وسعتی معادل
 85622هکتار برابر مصوبه شماره  627مورخ  18/2/68شورای عالی
حفاظت محیطزیست بهعنوان پناهگاه حیاتوحش تعیین گردید
(اداره کل محیط زیست استان مرکزی .)8296 ،جاسب دارای تنوع
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ارتفاعی قابلتوجهی میباشد .به لحاظ فیزیوگرافی و توپوگرافی پناهگاه
حیاتوحش جاسب عمدتاً اکوسیستم کوهستانی است .بخشهای
درونی و مرکزی منطقه را رشته کوههای پراکنده ،تپه ماهورهای
مرتفع و اراضی جلگهای در جنوبشرق و شمالشرق و تا حدودی
جنوبغرب تشکیل میدهد .منطقه جاسب از نظر منابع آبی غنی
است .در این منطقه عالوه بر قناتهای متعدد ،چشمههای فراوانی
وجود دارد که عمدتاً در بخشهای شرقی و جنوبی آن تراکم بیشتری
دارند .تنوع زیستگاهی این منطقه باال و شامل زیستگاه جنگلی،
زیستگاههای خشکی پسند (منظور درختچههای کوتاه ،گیاهان پشتهای،
علفی ،پایا و یکساله) و زیستگاههای مناطق مرتفع و صخرهای

میباشد .فرمهای رویشی مختلف علفی ،بوتهای ،درختچهای و درختی
در نقاط گوناگون منطقه پراکنش دارند .پناهگاه حیاتوحش جاسب
زیستگاه شماری از پرندگان و پستاندارانی است که تنوع آنها ناشی
از تنوع زیستگاهی موجود در منطقه است .از مهمترین گونههای جانوری
منطقه میتوان به گراز ،قوچ و میش ،کل بز ،گرگ ،روباه ،شغال،
بسیاری از جوندگان و پرندگان مانند ،قرقی ،سارگپه ،عقاب دو برادر،
دلیجه ،تیهو اشاره نمود (مهندسین مشاور جامع ایران8298 ،؛
گشتاسبمیگونی.)8259 ،

شکل  : 1موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقاط ثبتشده حضور گراز

متغیرهای مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه :دستیابی به اطالعات
الزم درباره حضور گونه از طریق پرس و جو از بومیان محلی منطقه
بهخصوص چوپانان ،بهرهگیری از اطالعات محیطبانان اداره محیط
زیست استان (برگرفته از دفتر ثبت وقایع روزانه ،واحد معاونت
طبیعی ،اداره کل محیط زیست استان مرکزی) ،گزارشهای ثبت شده
از حمالت گراز به محصوالت کشاورزی و باغها توسط مردم به طرق
مختلف و استفاده از نمایههای مستقیم و غیرمستقیم که طی بازدیدهای
میدانی و گشتزنی در منطقه طی دو فصل بهار و تابستان حاصل شد،
بوده است .ثبت نمایههای مستقیم و غیرمستقیم در ترانسکتها که
بهصورت طولی و در جهت افزایش ارتفاع قرار گرفتند ،صورت گرفت.
نقطه شروع نمونهبرداری بهصورت دائمی انتخاب شد و ترانسکتها
طوری قرار گرفتند که در نهایت ،نمونه دادههای جمعآوری شده بتواند
معرف کل منطقه باشد .ثانیاً تمام تیپها و پستی و بلندیها را در تمام
طول مسیر در بر بگیرد .باتوجه به مطالعه اکولوژی گونه و بازدیدهای
میدانی صورت گرفته و ویژگی توپوگرافی منطقه ،ترانسکتهایی با
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طول متغیر از  800تا 200متر و عرض  6تا  2متر در  86لکه پراکنشی
به نامهای محلی (گله سیاه ،رادکوه ،سرخون ،چشمه نون ،دره بیشه،
چولوا ،قاش ستار ،گردنه گرگ ،سمن ،نهر طویل ،پاقستون ،دهنه
برزگر در خاوه) بهصورت دائمی قرار گرفتند .بهمنظور جلوگیری از
هم پوشانی برداشت نقاط حضور در هر مرحله بازرسی ،منطقه کامالً
پاکسازی میشد .زیرا یک مدلسازی پراکنش خوب نیازمند دادههای
دقیقی از نقاط حضور میباشد که این دادهها عالوه بر این که باید
تعمیم دهنده کل منطقه باشد باید بهصورت سیستماتیک جمعآوری
شده باشند تا حد االمکان بتوان میزان اریب را کاهش داد (جعفری و
همکاران .)8297 ،اما از آنجاییکه نمایههای مستقیم وقتگیر و
هزینهبر هستند از نمایههای غیرمستقیم شامل ردپا ،سرگین (،Goulding
 ،)6002خراشهای روی تنه درختان که جزو قابل اعتمادترین نمایهها
هستند ،زیرا تحت تأثیر تغییرات محیطی قرار ندارند ( Abaigarو
همکاران )8992 ،و زیرورو کردن خاک اراضی که ظاهری شبیه به
شخم زدن دارد (شکل  )6استفاده شد ( Masseiو همکاران.)8995 ،
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شکل  :2تصاویری از نمایههای مستقیم ((الف) الشه حیوان که توسط بومیان کشته شده است) و غیر مستقیم ((ب) ردپا و (ج) النه)
(عکس از نگارنده)

بهمنظور شناسایی متغیرهای محیطی تأثیرگذار بر انتخاب
زیستگاه گونه ،با مرور پژوهشهای صورت گرفته در رابطه با کنش
این گونه با زیستگاه (6087 ،Rho؛ مینایی و بهروزیراد8292 ،؛
گشتاسبمیگونی و همکاران8290 ،؛  Parkو 6002 ،Lee؛  Abaigarو
همکاران )8992 ،مجموعهای از متغیرها که در تأمین نیازهای
زیستگاهی گونه تأثیرگذار هستند ،تعیین گردید .در مجموع ،ده
فاکتور (شامل شیب ،جهت ( 9طبقه :بدون جهت ،شمال ،شمالشرق،
شرق ،جنوبشرق ،جنوب ،جنوبغرب ،غرب ،شمالغرب) ،ارتفاع
(حاصل از مدل رقومی ارتفاعی با دقت  20متر) ،فاصله از چشمه،
فاصله از قنات ،فاصله از روستا ،فاصله از توسعه انسانی (منظور چاه-
های در حال ساخت و در حال بهره برداری است) ،فاصله از جاده،
کاربری اراضی منطقه ( 7طبقه :باغ ،مرتع ،مناطق مسکونی ،اراضی
کشاورزی ،رخنمون سنگی) و تیپ پوشش گیاهی بهعنوان متغیرهای
تأثیرگذار انتخاب شد .همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده در
تحلیل ،با استفاده از دستور  PCAدر نرمافزار ادریسی محاسبه گردید.
از آنجاکه بین الیه تناسب اراضی ( )Land coverو کاربری اراضی
( )Land useهمبستگی باالیی ( )0/1وجود داشت ،لذا الیه پوشش
اراضی از تحلیل حذف شد .با توجه به توپوگرافی منطقه و مساحت
کم منطقه جاسب در برخی نقاط منطقه مورد مطالعه ،حضور گراز به
ثبت نرسید .در نواحی که حضور گراز وحشی به ثبت رسید با توجه
به وضعیت سیمای سرزمین منطقه و نیز ترجیحات زیستگاهی گونه
مذکور نقاط حضور ثبت شده گونه در دو فصل مورد مطالعه بسیار
بهم شبیه هستند و عمالً تفاوتی بین نقاط حضور در دو فصل مشاهده
نشد .لذا ،از مجموع نقاط حضور گونه در طی دو فصل برای مدلسازی
استفاده شد .پس از ادغام نقاط حضور گونه در دو فصل بهمنظور
بررسی همبستگی مکانی و توزیع نقاط حضور گونه از دستور

 Analyzing patternsدر  ARC GIS 80/2استفاده شد .نتایج نشان
داد که مجموع نقاط حضور گونه در منطقه در حالت ادغام نقاط،
بهصورت توزیع خوشهای است (Z-= -2/21 ،P-value=0/0000002
( )scoreشکل  2الف) .و پس از حذف نقاط مشابه با همبستگی باال،
توزیع نقاط به حالت تصادفی تبدیل شد (-8/00 ،P-value=0/028
=( )Z-scoreشکل  2ب).
مدل آنتروپی بیشینه :مدل آنتروپی بیشینه یا مدل خطی
لگاریتمی ( )log-linear modelsجزو مدلهای آماری میباشد .مدلهای
رگرسیون لجستیک ( ،)Logistic regression modelsمدلهای نمایی
(Harmonic ،Boltzmann networks ،)exponential models
 probabilistic context free grammars ،grammarsو Hidden
 ،Markov Modelsانواعی از مدلهای آنتروپی بیشینه محسوب میشوند
( Goldwaterو  .)6002 ،Johnsonمدل آنتروپی بیشینه ،یک ابزار
قدرتمند در پیشبینی توزیع فضایی گونهها (بالقوه و بالفعل) با
استفاده از دادههای حضور گونه و متغیرهای محیطزیستی میباشد.
این مدل قادر است با حداقل اطالعات حاضر در محیط نقشه توزیع و
پراکندگی گونه را تهیه نماید ( Youngو همکاران .)6088 ،تخمین
توزیع احتمال مکسنت ،بهصورت نمایی ( ،)Exponentialبراساس
تقسیم مجموع وزن متغیرهای زیست محیطی بر یک ثابت مقیاس،
برآورد میشود ،بهطوریکه مقادیر احتمال بین صفر و یک قرار گرفته
و بهطورکلی مجموع احتماالت ،یک شود .رابطه  8توزیع احتمال
مکسنت را نشان میدهد ،که در آن  λبرداری از  nضریب با ارزش
واقعی یا وزنهای متغیرهای زیست محیطی f ،برادری از همه  nمتغیر
و  Zλثابت نرمالسازی میباشد تا اطمینان حاصل شود که مجموع
 qλبرابر یک خواهد شد .رابطه :8
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شکل  :3الف :توزیع خوشهای دادههای حضور بهاره و تابستانه گراز ب :توزیع تصادفی دادههای حضور بهاره و تابستانه گراز

 Maxentیک روش حداکثر احتمال ()Maximum-likelihood
میباشد ،که توزیع احتمال را در امتداد پیکسلهای یک شبکه ()grid
منطقه مدلسازی شده ،محاسبه میکند .اجرای برنامه مکسنت بهوسیله
یک توزیع یکنواخت ( )Uniformو انجام تعدادی تکرار ()Iterations
آغاز میشود ،که هر یک بهنوبه خود ،احتمال مکانهای نمونهگیری
گونه مورد مطالعه را افزایش میدهند ( Yostو همکاران.)6001 ،
احتمال ،تحت عنوان دستیابی ( )Gainنمایش داده میشود .مقدار
 Gainاز صفر شروع میشود (دستیابی به پراکنش یکپارچه) و به
هر میزانی که برنامه ،احتمال محلهای نمونهگیری را افزایش دهد،
افزایش مییابد ،Gain .تا جاییکه تغییر از یک تکرار به تکرار بعدی
زیر آستانه همگرایی ( )Convergence thresholdقرار بگیرد و یا تا
جاییکه حداکثر تکرار انجام شده باشد ،با هر بار تکرار افزایش مییابد.
 Gainمیتواند نشاندهنده اندازه شباهت نمونهها باشد .برای مثال،
اگر مقدار عددی  6 gainباشد ،یعنی اینکه میانگین شباهت نمونه
 exp(6) ≈ 5.2برابر بیشتر از یک پیکسل تصادفی پیشزمینه است.
مقدار  Gainپراکنش یکنواخت ،صفر میباشد .مقدار  gainبهطور
تنگاتنگی با انحراف معیار ()devianceکه در مدل خطی تعمیم یافته
( )generalized linear modelsاستفاده میشود ،ارتباط دارد (Phillips
و همکاران Maxent .)6002 ،پراکنش برآورد شده را بهمنظور کنترل
تناسب بیش از حد ( ،)over fittingمحدود میکند .بنابراین مقدار
میانگین ،برای یک پیش بینیگر معین بهجای آنکه برابر با میانگین
آزمایشی (در محدوده خطای تجربی) باشد ،نزدیک به آن است .این
روش هموار سازی ( )Smoothingتنظیم نامیده میشود و کاربران
میتوانند پارامترها را بهمنظور موازنه (یا متعادل ساختن) بالقوه برای
20

نمونههای با اندازه کوچک ،تغییر دهند .پراکنش  Maxentدر طول
مجموعه پیکسلهای منطقه تحت مطالعه ،که برای تمامی متغیرهای
محیطی داده دارد ،محاسبه میشود .هرچند اگر تعداد پیکسلها
خیلی زیاد باشد ،زمان پردازش بدون هیچگونه ارتقای معنیدار در
عملکرد مدلسازی ،افزایش مییابد .به این خاطر ،هنگامیکه تعداد
پیکسلهای با داده بیش از  80000عدد است ،یک نمونه تصادفی از
 80000پیکسل پیشزمینه برای نمایش تنوع شرایط محیطی موجود
در داده ،استفاده میشود .سپس پراکنش  Maxentدر طول یک
مجموعه واحد از پیکسلهای پیشزمینه محاسبه شده و نمونهها برای
گونه مدلسازی میشوند .پیشبینیهای  Maxentبرای هر سلول
آنالیزی میتوانند بهعنوان مقادیر تجمعی ،نمایانگر درصد مقدار
احتمال برای همان سلول آنالیزی و سایر سلولها با احتمال برابر یا
کمتر ،باشد .سلول با ارزش  ،800مطلوبترین ،درحالیکه سلولهای
نزدیک صفر درون منطقه مورد مطالعه نامطلوبترین ،میباشند
( Hernandezو همکاران.)6002 ،
در این بررسی از بین کل نقاط حضور ثبت شده در فصل بهار و
تابستان %67 ،برای آزمون و  %57برای یادگیری مدل استفاده شد.
نقاط پسزمینه (حضور کاذب) بهصورت تصادفی از تمام منطقه
موردمطالعه ،انتخاب شد .مدل به تعداد  80بار اجرا و  8000تکرار
انتخاب گردید و نقشه میانگین پیشبینی ،بهعنوان نقشه نهایی
خروجی ارائه گردید .از الگوریتم  Crossvalidateکه بهعنوان پیش
فرض مدل مکسنت است ،برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه استفاده
شد .از آنجاییکه ،قوانین خاصی در تهیه حد آستانه نوع خروجی
مکسنت وجود ندارد و این عمل به نوع دادههای استفاده شده بستگی
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دارد ( Youngو همکاران .)6088 ،برای سهوت در تحلیل از فرمت
 Logisticکه بین دو بازه صفر و یک ،نقشه مطلوبیت را تهیه میکند،
استفاده شد .عالوه بر این ،بهمنظور بررسی اهمیت تک تک متغیرها
آزمون جک نایف مورد استفاده قرار گرفت .همچنین از تحلیل منحنی
ویژه عامل دریافتکننده ( )Rocو مساحت زیر منحنی ( )Aucبرای
ارزیابی کیفیت کلی استفاده شد.
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نشان میدهد .مقدار  AUCبا امتیاز  8به معنی پیشبینی کامل بدون
حذف هیچیک از نقاط حضور است AUC .با امتیاز  0/7برای یک مدل
با پیشبینی تصادفی مورد انتظار است AUC .بین  0/5تا  0/1بیانگر
یک مدل خوب ،بین  0/1تا  0/9بیانگر مدل عالی و  AUCبیشتر از
 0/9یک مدل بسیار عالی است .نتایج این اعتبارسنجی(،)AUC=0/55
حاکی از پیش بینی خوب مدل در مقابل  AUCبا مقدار  0/7که به
معنای تصادفی بودن پیشبینی است ،میباشد (.)P-value<0/008

نتایج
ارزیابی مدل :شکل  2اعتبار سنجی مدل را بعد از ده بار اجرا

شکل :4منحنی  ROCو مقدار  AUCمدلسازی زیستگاه مطلوب گراز وحشی

براساس کارای خوب مدل ،نقشه مطلوبیت زیستگاه در شکل 7
آورده شد .نتایج پاسخ گونه نشان داد که ،گونه به نواحی تخت ()Flat
و بدون جهت ،اراضی باغ و کشاورزی در وهله اول و سپس به پوشش
گیاهی ()Pernnual grasses, Artemisia aucheri, Astragalus spp
گرایش بیشتری دارد .با توجه به اینکه بیشتر اراضی طبیعی که به
عنوان زیستگاه مهم گراز محسوب میشوند توسط انسان تحیل رفته
و به اراضی باغ و کشاورزی تبدیل شده است دور از انتظار نیست گراز
به اراضی باغ و کشاورزی بهویژه اراضی که نزدیک روستاهای داخل
منطقه هستند برای تامین نیاز غذایی در فصول مهم همچون فصل
زایمان و شیردهی تمایل باالیی داشته باشد .بهنظر میرسد ،گونه به
مناطق مسطح با شیب بسیار پایین تمایل بیشتری دارد .عالوه بر
این ،با افزایش ارتفاع و افزایش فاصله از توسعه انسانی (منظور از این
متغیر چاههای در حال ساخت و چاههای در حال بهرهبرداری میباشد)،
از مطلوبیت زیستگاه گونه کاسته میشود .بهعبارتی هر

چقدر فاصله از قنات بیشتر شود ،مطلوبیت زیستگاه گونه کاهش
مییابد .بیشترین مطلوبیت در فاصله بین ( 0تا  100متری) از قنات
میباشد .با افزایش فاصله از چشمه از مطلوبیت زیستگاه گونه تا فاصله
 7800متری کاسته و از این فاصله به بعد مطلوبیت افزایش مییابد.
با افزایش فاصله از روستا از مطلوبیت زیستگاه گونه تا فاصله 1000
متری کاسته و از این فاصله به بعد بر مطلوبیت زیستگاه گونه اضافه
میشود .مطلوبیت زیستگاه گونه با افزایش فاصله از جاده رابطه عکس
دارد .بررسیها نشان داد جاده در زیستگاه مطلوب گونه قرار گرفته
است .دو پاسخی بودن منحنی فاصله از جاده ممکن است بهواسطه
وجود مزارع کشاورزی در نزدیکی این روستا و وجود سایر مناطق
مستعد حضور از جمله ،باغات و پوشش گیاهی انبوهتر دور از حیطه
روستا باشد.
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شکل :5نقشه مطلوبیت زیستگاه گراز وحشی در پناهگاه حیاتوحش جاسب با استفاده از روش آنتروپی بیشینه

اهمیت نسبی هر متغیر در مدل :درصد سهم نسبی متغیرهای
مورد استفاده در مدلسازی پراکنش گراز در جدول  8آورده شده
است .این جدول براساس اجرای حداکثر آنتروپی بدون تحلیل جک
نایف تولید شده است .براساس این رویکرد شیب با 66/7درصد و
جهت با  60/2درصد و ارتفاع  60/7درصد مهمترین عوامل اثرگذار بر
پراکنش گراز بودند.
حساسیت سنجی با استفاده از روش جکنایف :شکل ،2
نتایج تحلیل جکنایف را نشان میدهد .براساس نتایج حاصل از
حساسیت سنجی ،متغیرهای مدل رقومی ارتفاع ،شیب و فاصله تا
روستا بیشترین تأثیر را در انتخاب زیستگاه مطلوب گونه داشتهاند.
که با حذف یک مورد ،بیشترین کاهش در مقدار  AUCاتفاق میافتد.

جدول :1درصد سهم نسبی متغیرها در مدلسازی زیستگاه گراز در
پناهگاه حیاتوحش جاسب
نام متغیر
شیب
جهت
ارتفاع
فاصله تا قنات
پوشش گیاهی
فاصله تا توسعه انسانی
فاصله تا جاده
کاربری اراضی
فاصله تا روستا
فاصله تا چشمه

نام اختصاری
Slope
Aspect
Elevation
Dis-qanat
Vegetation
Dis-well
Dis-road
Landuse
Dis- village
Dis- spring

درصد سهم
66/7
60/2
60/7
9/2
2/2
7/5
7/6
2/6
6/2
6/2

منحنی پاسخ :منحنی پاسخ بهعنوان یکی از خروجیهای مدل
مکسنت محسوب میشود که میانگین پاسخ گونه را نسبت به متغیرهای
محیطی بعد از ده بار تکرار نشان میدهد .در این مرحله بهازای تعداد
متغیرهای استفاده شده ،منحنی پاسخ دارد .در نمودار رنگ قرمز
حالت بهینه و رنگ آبی نوسانات پیرامون آن را نشان میدهد .محور
 Xارزش هر متغیر و محور  Yاحتمال حضور و یا مطلوبیت را نشان
میدهد .شکل  5منحنی پاسخ متغیرهای مدل رقومی ارتفاع (الف)،
شیب (ب) و فاصله تا روستا (ج) که طبق نتایج حساسیت سنجی
بیشترین تأثیر را در انتخاب زیستگاه مطلوب گونه داشتهاند.
شکل  :6اهمیت نسبی متغیرها براساس تحلیل جکنایف
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شکل  :7منحنی پاسخ به متغیرهای مدل رقومی ارتفاع (الف) ،شیب (ب) و فاصله تا روستا (ج)

بحث
بیشترین مطالعات صورت گرفته بر روی جمعیت گراز وحشی
در رابطه با پویایی شناسی اندازه جمعیت ،عادت غذایی و مشکالت
مربوط به آسیب گونه به اراضی کشاورزی میباشد ( Barriosو همکاران،
6086؛ 6001 ،Fonseca؛  Coccaو همکاران6005 ،؛  Herreroو
همکاران .)6002 ،مطالعات صورت گرفته در رابطه با زیستگاه گراز در
طی فصول مختلف نشان داده است که بهعلت تغییر در مواد غذایی
در دسترس و پوشش گیاهی منطقه ،زیستگاه مطلوب گونه برای رفع
نیاز غذایی و امنیتی تغییر میکند .این فرایند به نوبه خود سبب تغییر
در دوره فحلی و تولیدمثلی گونه میشود ( Baubetو همکاران6002 ،؛
 Meriggiو 6008 ،Sacchi؛  .)8918 ،Genovبراساس نتایج حاصل از
حساسیتسنجی جکنایف ،متغیرهای مدل رقومی ارتفاع ،شیب و فاصله
تا روستا بیشترین تأثیر را در انتخاب زیستگاه مطلوب گونه داشتهاند.
نتایج پاسخ گونه با عامل ارتفاع نشان داد که با افزایش ارتفاع از
مطلوبیت زیستگاه گونه کاسته میشود .بهعبارت دیگر زیستگاه مطلوب
گونه تا ارتفاع  8900متری دارای مطلوبیت باالیی است و از این ارتفاع
به بعد از مطلوبیت زیستگاه کاسته میشود .که طی بازدیدهای میدانی
صورت گرفته در منطقه ،بیشترین نقاط شناسایی و ثبت شده بهعنوان
نقاط حضور گراز ،در مناطق کم ارتفاع قرار داشتند .یکی از دالیل
اصلی حضور گونه در ارتفاع کم ،حضور مراتع باز و مرغزارها میباشد.
زیرا ریشه گیاهان میتواند بهعنوان یک بخش خیلی مهم در رژیم
غذایی گراز محسوب شود .عالوه بر این ،با توجه به بیولوژی گونه مانند
نحوه قرارگیری انگشتان و سم ،دور از انتظار نیست که نواحی کم
ارتفاع بهعنوان زیستگاه مناسب محسوب شوند .نتایج حاصل از تمایل
گونه برای حضور در مناطق کم ارتفاع در پناهگاه حیاتوحش جاسب،
با نتایج گشتاسبمیگونی و همکاران ( )8290در منطقه الموت قزوین
و  McIlroyو همکاران ( )8919در پارک ملی  Namadgiدر استرالیا
همخوانی دارد .ولی با نتایج مینایی و بهروزیراد ( )8292در کوه خان
کماندار لرستان و  Singerو همکاران ( )8918در کوههای بزرگ

اسموکی در  Tennesseeکه ییشترین حضور گونه در فصل بهار نواحی
مرتفع میباشد ،همخوانی ندارد .عالوه بر این ،با نتایج )6087( Rho
در کره و  )6006( Honeدر استرالیا که گراز در تابستان نواحی مرتفع
بیشتر حضور دارد ،همخوانی ندارد Abaigar .و همکاران ( )8992در
مدیترانه نتیجهگیری کردند بیشترین حضور گونه در  2فصل بهار،
تابستان ،پاییز و زمستان در نواحی مرتفع میباشد .دلیل اصلی این
اختالف حضور پوشش جنگلی مخلوط ،کاج و بلوط که بهعنوان یک
منبع غذایی و امنیتی برای گراز محسوب میشود ،میباشد .نتایج
مطالعه حاضر نشان داد که با افزایش مقدار شیب به شکل پیوسته از
مطلوبیت زیستگاه گونه کاسته میشود .بهنظر میرسد گونه به مناطق
مسطح و دشتی با شیب بسیار پایین ( 0تا  5درصد) گرایش دارد .با
توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه جاسب یک منطقه کوهستانی
میباشد ،اما در درازمدت بهعلت حضور جوامع انسانی و درنتیجه منابع
غذایی موجود مانند باغها و مزارع در نواحی دشتی ،گراز از تنوع
زیستگاهی ناشی از تغییرات شیب و ارتفاع رجوع نکرده و نواحی
مسطح با ارتفاع کم را که قابل دسترستر هستند ،ترجیح میدهند.
این یافتهها با نتایج گشتاسبمیگونی و همکاران ( )8290در منطقه
الموت قزوین و نتایج مینایی و بهروزیراد ( )8292که بیشترین
حضور گونه در بهار در نواحی دشتی است ،مطابقت دارد .عالوه بر این
با نتایج  Parkو  )6002( Leeدر کره که حاکی از اجتناب گونه از
نواحی صخرهای میباشد ،همخوانی دارد .از طرفی نتایج بهدست آمده
با نتایج  Meriggiو  )6008( Sacchiدر ایتالیا و همچنین نتایج Rho
( )6087در کره که گونه نواحی صخرهای و تپهای را ترجیح میدهد،
همخوانی ندارد .علت اصلی این اختالف تفاوت در ویژگی زمینشناسی
و توپوگرافی منطقه و همچنین حضور پوشش گیاهی خاص در شیب
باال که بهعنوان پوششهای امنیتی و غذایی برای گراز محسوب
میشود ،میباشد .بنابراین ،بهنظر میرسد که قاعده ثابتی برای انتخاب
زیستگاه مطلوب برای این گونه وجود نداشته و بسته به شرایط مهیا،
ممکن است انتخابهای متفاوتی داشته باشد .بررسیهای بر روی
زیستگاه مطلوب گونه گراز در پناهگاه حیاتوحش جاسب حاکی از
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آن است که مطلوبیت زیستگاه گونه تا فاصله  1000متری از روستا
کاسته و از این فاصله به بعد به مطلوبیت زیستگاه گونه اضافه میشود.
جوامع انسانی خواه و ناخواه به زیستگاه موجودات زنده آسیب وارد
میکنند .بهطور مثال تبدیل اراضی طبیعی به اراضی کشاورزی توسط
انسان و سایر فعالیتهای توسعهای سبب محدود شدن عرصه زیستی
و طبیعی حیوان میشود .از اینرو گونه برای رفع نیاز خود به اراضی
کشاورزی حمله و سبب خسارات جدی و جبران ناپذیر بر آنها
میشود .عالوه بر این ،بهدلیل فعالیتهای کنترلی انسانی مانند شکار
گونه و مسموم کردن و فنسکشی دور از انتظار نیست که گونه برای
افزایش امنیت نواحی دور از انسان را ترجیح دهد .این موضوع با نتایج
 )6009( Thurfjellدر منطقه اسکانیا در جنوب سوئد و )6087( Rho
در کره مطابقت دارد .البته با نتایج مطالعاتی مانند گشتاسب و
همکاران ( )8290در منطقه الموت قزوین Schley ،و همکاران ()6001
در لوکزامبورگ )8918( Genov ،در اروپا و  Mowlaviو همکاران
( )6002در استان خوزستان در جنوب ایران که گراز نزدیک نواحی
انسانی و نواحی که بهشدت توسط انسان تغییر کرده است ،حضور
دارد و حتی سبب انتقال بیماری و انگل به انسان و همچنین آسیب
به اراضی کشاورزی شده است ،همخوانی ندارد .علت اصلی این اختالف،
وجود اراضی کشاورزی و باغهای نزدیک جوامع انسانی میباشد که به
عنوان یک منبع غذایی مهم برای رفع نیاز غذایی گونه در نظر گرفته
میشود .داشتن اطالعات کافی در رابطه با زیستگاه انتخاب شده
توسط گراز میتواند در کاهش خسارت گونه به اراضی کشاورزی و
باغها و مدیریت بهتر زیستگاه مؤثر باشد .از آنجاییکه این خسارات
هزینههای قابل توجهی به فرد خسارت دیده تحمیل مینماید ،موضوع
اهمیت مضاعف پیدا میکند .یافتههای این پژوهش بهعنوان یک راهگشا،
در تنظیم جمعیت گونه گراز که در رأس گونههای آسیبرسان
میباشد (عبداللهی و همکاران ،)8296 ،شناسایی گستره فعالیتی گراز
در اکوسیستمهای بومی ،شناسایی نواحی مطلوب زیستگاه و بهعبارتی
بررسی ارجحیت زیستگاهی گونه میباشد ،تا در نهایت بتوان بهترین
استراتژیهای مدیریتی را در جهت کاهش میزان تعارض در نواحی
که حضور گونه باالست ،بهعبارتی نواحی که باالترین مطلوبیت را برای
گونه دارند ،ارائه نمود .امروزه از روشهای مختلفی برای کاهش
خسارت گراز استفاده میشود که شامل :استفاده از تلههای پاگیر (یک
تکنیک رایج بهویژه در مناطق دور افتاده با پوشش گیاهی متراکم)،
شکار با سگ ( da Cunha Nogueiraو همکاران ،)6005 ،فنسکشی
(ولی بهدلیل هزینه باال در ساخت آن کمتر کاربرد دارد) (،Ohashi
 ،)8911استفاده کردن از مکملهای غذایی برای جلوگیری از حضور
گراز در زمینهای کشاورزی که استفاده از آنها بسیار بحث برانگیز
است ،زیرا برخی مطالعات از موفقیت این روشها در کاهش خسارات
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گراز صحبت میکنند ( Calengeو همکاران )6002 ،و برخی دیگر
اثرات منفی این روشها را مطرح میکنند ( Geisserو .)6002 ،Reyer
برخی روشهای کنترلی ذکر شده از جمله ،شکار با سگ ،استفاده از
طعمههای مسموم و سمی و فنسکشی در پناهگاه حیاتوحش جاسب
استفاده میشود .ولی برای مدیریت بهتر نیازمند مطالعه در بازه زمانی
طوالنیتر میباشد .زیرا این روشها بسیار هزینه بر میباشند و با توجه
به شیوه کشاورزی سنتی منطقه کارآمد نیستند .بدین منظور اطالع
رسانی و فرهنگسازی برای جلوگیری از حضور انسان در زیستگاههای
طبیعی و یا تغییر زیستگاههای حیات وحش برای فعالیت کشاورزی
یک فاکتور مهم میباشد .عالوه بر این ،همکاری سازمان محیط زیست
با سایر سازمانها و ادارات مرتبط و افزایش تعداد پاسگاههای محیط
بانی و تعداد محیطبانان میتواند در مدیریت منطقه و کاهش تعارض
بسیار موثر باشند .یافتههای این پژوهش در مشخص کردن مباحث
حفاظتی در ارتباط با گونه گراز وحشی در پناهگاه حیات وحش
جاسب ،اهمیت دارد .نتایج پژوهش حاضر میتواند بهعنوان یک منبع
در شناخت زیستگاه مطلوب گونهای که در تعارض شدید با انسان قرار
دارد ،ارائه راهکارهای بهینه و مناسب در تنظیم جمعیت آن و
همچنین در بحثهای مدیریتی مورد استفاده در کاهش تعارض آن
با منافع انسانی ،مورد استفاده قرار بگیرد.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از راهنماییها و دیدگاههای ارزشمند جناب آقای
حمیدی مسئول منطقه و آقای هادی محیطبان منطقه و سایر عزیزانی
که در انجام این پژوهش یاری کردهاند ،کمال قدردانی بهعمل میآید.
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