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چکیده
امروزه جدایی و تکهتکه شدن زیستگاه اثرات بسیار مهمی بر روی جمعیتهای حیاتوحش دارد.گسترش مناطق حفاظتشده و ایجاد
ارتباط بین این مناطق از مهم ترین راهکارهای مقابله با این معضل است.کریدورها نقش مهمی روی توزیع جمعیت حیاتوحش و جلوگیری از
کاهش بقای جمعیت دارد .پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان بهعنوان کریدور زیستگاهی بین منطقه حفاظتشده
کالمند  -بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه با وسعت  106000هکتار انجام گرفته است .با استفاده از نقاط حضور گونه و متغیرهای
محیطزیستی مدلسازی مطلوبیت زیستگاه بز وحشی با روش تحلیل آشیان بومشناختی انجام شد .سپس با بهرهگیری از نقشه مطلوبیت زیستگاه و
با استفاده از روش کمهزینهترین مسیر ،کریدورها مشخص شدند .مهمترین متغیرهای موثر بر حضور کل و بز مناطق صخرهای ،درصد شیب ،ارتفاع
از سطح دریا ،دامنهها و پوششگیاهی میباشند .میزان حاشیهگرایی و تخصصگرایی بهترتیب  0/838و  3برآورد گردید که نشان میدهد بز وحشی
مجموعه شرایط محیطزیستی بـاالتر از شـرایط میانگین منطقه را ترجیح میدهد و به دامنه محدودی از شـرایط محیطزیستی منطقه وابسته است و
در استفاده از منابع زیستگاه تخصصی عمل میکند .بیش از  60درصد وسعت کریدورهای پیشنهادی را زیستگاههای مطلوب تشکیل میدهند .با
محاسبات صورت گرفته هفت کریدور جهت اتصال مناطق شناسایی گردید .نتایح نشان داد که محدوده دامگاهان دارای مطلوبیت زیستگاهی باال
وکمترین هزینه تجمعی و کمترین تعارضات انسانی در بین کریدورها برای بز وحشی میباشد.

کلمات کلیدی :کریدور زیستگاهی ،کل و بز ،دامگاهان ،مهریز
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

jsarhangzadeh@yazd.ac.ir
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مقدمه
با روند رشد صنعتی و شهرنشینی و افزایش جمعیت ،فشار بر محیط
زیست افزایش یافته و مناطق حفاظت شده بهصورت جزایر اکولوژیک
درآمدهاند .فعالیتهای انسانی نظیر توسعه کشاورزی ،شهرنشینی،
جنگلزدایی باعث تغییرات گستردهای در زیستگاههای طبیعی شده
که این امر سبب تخریب و تکهتکه شدن زیستگاههای حیاتوحش
میشود ( .)2004 ،Nikolakakiبا قطع ارتباط لکههای زیستگاهی
باقیمانده ،جزیرههای بومشناختی ایجاد شده سبب قطع ارتباط ژنی
بین جمعیتهای آنها میگردد .البته برخی مناطق حفاظت شده هم،
بهصورت جزایر طبیعی حفاظت میشوند درحالیکه بررسی کارایی مناطق
حفاظتشده ،نحوه قرارگیریشان نسبت بههم و ارتباط زیستگاهی
میان آنها و مهمترین لکههای زیستگاهی ،یکی از اولیترین اقدامات
حمایتی برای بهبود وضعیت حفاظتی گونهها و بررسی انعطافپذیری
آنها به تغییرات وضعیت زیستگاه میباشد ( Rabinowitzو ،Zeller
 .)2010کریدورها و گذرگاههای حیاتوحش بخشی از سرزمین
هستند که گونههای جانوری وحشی در جابجایی و حرکتهای فصلی
خود از یک بخش از اکوسیستم به قسمت دیگر در جستجوی نیازهای
اساسی نظیر آب ،غذا و پناه مورد استفاده قرار میدهند .با این وجود
ایجاد کریدوری کامل بین این جزایر دشوار است زیرا تعارضات شکل
گرفته بین این لکهها از یکسو و مشکالت مکانیابی و طراحی مطلوب
کریدورها ،مانع از ایجاد و یا کارآیی مطلوب کریدورها شده است .اما
در هر صورت ،کریدورها برای حفظ جمعیتهای حیاتوحش در
سیماهای سرزمینی که در حال تخریب و تجزیه هستند ،حیاتی است
( Hartleyو  .) 2001 ،Apletبنابراین راهکار مناسبتر برای شبکه
مناطق حفاظتشده ایجاد مناطق بین زیستگاهی است ،به این صورت
که در بین دو منطقه زیستگاههایی احداث شود که مکانی امن برای
جانوران باشد .این زیستگاهها میتوانند مناطق آزاد یا تحت مدیریت
در بین دو منطقه حفاظتشده باشند .این توقفگاههای بین راهی
نقش مهم و حیاتی برای گونهها دارند ،مخصوصاً برای پرندگان و
پستانداران که دارای مهاجرت فصلی هستند .کریدورها و توقفگاههای
بین راهی باعث ارتباط بین زیستگاههای مختلف میشوند و به حیوانات
اجازه میدهند که آزادانه حرکت کنند ( Wayumbaو همکاران.)2006 ،
ارتباط بین زیستگاهها احتمال برهم کنش بین افراد را در یک جمعیت
افزایش داده که این منجر به افزایش اندازه جمعیت موثر ،حفظ جریان
ژنی ،تسهیل مهاجرت و انتشار منظم میشود که هرکدام از اینها
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زیستمندی و پایداری طوالنی مدت جمعیت را تضمین میکند
( Meffeو  .)1997 ،Carrollبهطور کلی مدلهای زیستگاه در دو گروه
مدلهای توزیع گونه و مدلهای مطلوبیت زیستگاه جای میگیرند که
امروزه بسیار مورد استقبال اکولوژیستها و زیستشناسان واقع شدهاند
(فراشی .)1393 ،اغلب روشهای مدلسازی آماری مبتنی بر روشهای
رگرسیونی چندمتغیره و نیازمند دادههای حضور/عدمحضور برای ساخت
مدل میباشند .مدلهای خطی تعمیم یافته ((Generalized )GLM
 ،)Linear Modelsمدلهای افزایشی تعمیم یافته (Generalized )GAM
 ،)Additive Modelsدرخت رگرسیون و طبقهبندی مثالهایی از
روشهایی است که برای مدلسازی از دادههای حضور/عدمحضور
استفاده میکنند .از طرفی روشهایی وجود دارند که تنها مبتنی بر
دادههای حضور گونه هستند که میتوان بیشینه آنتروپی ()MaxEnt
 ،)Maximum Entropyگارپ (Genetic Algorithm rule-set )GARP
 )Predictionو تحلیل عاملی آشیان بومشناختی (Ecological )ENFA
 )Niche Factor Analysisرا نام برد ( Pearsonو همکاران.)2007 ،
از بین مدلهای مختلف ارزیابی مطلوبیت زیستگاه ،روش تحلیل
عاملی آشیان بومشناختی با استفاده از مفهوم آشیان اکولوژیک به
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه میپردازد .این روش کاربرد زیادی
داشته و در زمینههای متعددی همچون ارزیابی زیستگاه و پیشبینی
زیستگاههای گونهها بهکار رفته است ( Wangو همکاران.)2008 ،
بههرحال هدف اصلی روش تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک ،تعریف
الگوی کلی کاربرد زیستگاه بر مبنای کنارگی و تخصصگرایی بوده و
این روش فقط متکی به دادههای حضور گونه است ( Basillو همکاران،
 .)2008تحلیل کم هزینهترین مسیر روشی است که برای اندازهگیری
فاصله موثر بهجای فاصله اقلیدسی بین لکههای زیستگاهی بهکار
میرود .این روش بهمنظور برآورد یا سنجش نحوه ارتباط بین
ذخیرهگاههای بالفعل و بالقوه با بهرهگیری از فنآوری سیستم
اطالعات جغرافیایی طراحی شده است .این تحلیل ،حداقل هزینه
بومشناختی را در یک الیه اصطکاک یا مقاومت محیطی نشان میدهد
(مشهدیاحمدی و همکاران .)1393 ،با توجه به اهمیت اقتصادی،
اکولوژیک و کاهش کیفیت زیستگاههای کل و بز ،مطالعاتی پیرامون
این گونه صورت گرفته است (حسینی و همکاران1396 ،؛ کریمی،
1395؛  Morovatiو همکاران2014 ،؛  Sarhangzadehو همکاران،
 2013؛  Sawyerو همکاران 2011؛ سرهنگزاده و همکاران1390 ،؛
مصطفوی و همکاران1389 ،؛ فراشی و همکاران .)1389 ،هدف از این
تحقیق بررسی ارزش حفاظتی کریدورهای بین زیستگاهی
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گونه آسیبپذیر کل و بز ( )Capra aegagrusدر محدوده دامگاهان
بین منطقه حفاظت شده کالمند  -بهادران و منطقه شکار ممنوع
شیرکوه است که میتواند در مدیریت مطلوب زیستگاههای این گونه
که به معنی مدیریت مطلوب بخشهای مهمی از این مناطق نیز می
باشد ،بسیار راهگشا باشد .گونه مورد مطالعه از طعمههای اصلی پلنگ
در منطقه مطالعاتی است و با توجه به وضعیت در خطر انقراض پلنگ،
اهمیت ارزیابی مطلوبیت زیستگاه و گذرگاههای کل و بز در منطقه
افزایش مییابد .لذا ،نتایج بهدست آمده از این بررسی ،میتواند جهت
حفاظت از منطقه مطالعاتی یا حداقل زیستگاههای ارتباطی موجود
در آن مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق باعث ارتقاء وضعیت
حفاظتی گونهها شود .بنابراین در این تحقیق با جمعآوری دادههای
میدانی مربوط به کل و بز در منطقه و تحلیل آماری روابط متغیرهای
محیطزیستی و پراکنش گونه ،نقشه رویشگاههای مطلوب بالقوه گونه
و کریدورهای بین زیستگاهی پهنهبندی شد.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی دامگاهان :دامگاهان مهریز با وسعت 51440
هکتار در  12کیلومتری جنوب غربی شهرسـتان مهریز و در محدوده
جغرافیایی 54 17تا 54 26طول شرقی و 31 24تا 31 40عرض
شمالی واقع شده است .حداقل ارتفاع این منطقه  1880متر و حداکثر
آن  3873متر از سطح آزاد دریا میباشد .میزان متوسط بارندگی
سالیانه منطقه  195میلیمتر است ،که در ارتفاعات بیشتر بهصورت
برف میباشد .شرایط ویژه اقلیمی دامگاهان موجب شده تا تعداد قابل
توجهی از گونههای گیاهی آندمیک ایران در این منطقه پراکنش
داشته باشند .بهعالوه این دره محل رویش سه گونه انحصاری یزد
است که در سایر مناطق امکان رویش آنها وجود ندارد (زارعزاده و
همکاران .)1385 ،زیستگاه کوهستانی که قسمت اعظم آن توسط
ارتفاعات سنگی و صخرهای پوشیده شده ،از غنیترین بخشهای
پوششدار شهرستان مهریز محسوب میشود (تیموری.)1394 ،
منطقه حفاظتشده کالمند -بهادران :منطقه حفاظتشده
کالمند  -بهادران با وسعت  229هزار هکتار در فاصله  30کیلومتری
جنوبشرقی یزد و  8کیلومتری شهر مهریز در محدوده جغرافیایی 54
 20تا 55 10طول شرقی و 31 05تا 31 35عرض شمالی قرار دارد.
بیش از نیمی از وسعت منطقه را مناطق دشتی و مابقی را مناطق
کوهستانی،کوهپایهها و تپهماهورها تشکیل داده
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است که زیستگاه مناسبی جهت زیست انواع گونههای جانوری
میباشد .ارتفاعات منطقه گلههای متعدد کل و بز و قوچ و میش داشته
و همچنین جانورانی ازجمله پلنگ ،کفتار کاراکال ،روباه ،گرگ ،شغال
و پرندگانی هم چون زاغ بور ،هوبره ،کبک ،تیهو ،باقرقره در منطقه
پراکنش دارند (الهامشهوالیتی.)1390 ،
منطقه شکارممنوع شیرکوه :منطقه شکارممنوع شیرکوه با
مساحت  47208هکتار چهره کوهستانی داشته و در محدوده جغرافیایی
 54 01تا  54 28طول شرقی و 31 29تا 31 45عرض شمالی در
جنوبغربی شهر یزد قرار داشته و بخش اعظم آن در حوزه شهرستان
تفت و بخشهای کوچکی از آن در حوزه شهرستانهای یزد و مهریز
واقع شده است .عوارض طبیعی مانند پرتگاهها ،نقاط صعبالعبور،
وجود چشمهها و رودخانههای فصلی ،مناطق پوشیده از برف در اغلب
ماههای سال سبب شده تا محل مناسبی برای زاد و ولد گونههایی
نظیر کل و بز و قوچ و میش فراهم گردد .بهعالوه پلنگ ،تشی ،روباه
معمولی ،کاراکال و انواع جوندگان از پستانداران منطقه محسوب
میشود .همچنین از پرندگان میتوان به کبک ،تیهو ،سارگپه ،دلیجه،
عقاب طالیی ،چکاوک کاکلی ،دم جنبانک ابلق و دال اشاره نمود (اداره
کل محیطزیست یزد.)1391 ،
روش پژوهش :اساس تجزیه و تحلیل بهکار برده شده در این
تحقیق را روش تحلیل عامل آشیان بومشناختی تشکیل میدهد .در
این بررسی از نرمافزار بایومپر ( Hirzalو همکاران )2004،برای تعیین
مدل مطلوبیت زیستگاه و همچنین از نرمافزارهای  Idrisiو ArcGIS
 10.2برای ساخت الیههای اطالعاتی و ورود آنها به نرمافزار بایومپر
و تعیین مناسبترین کریدور استفاده شد .اساس کار مدل ،مقایسه
ویژگیهای محیطزیستی نقاط حضور گونه با ویژگیهای محیط
زیستی منطقه است.
نمونهگیری :ثبت نقاط حضور گونه ،با بازدیدهای میدانی مداوم
درکل محدوده مطالعاتی از سال  1394تا  1395صورت گرفت .در هر
بازدید با مشاهده مستقیم گونه و نمایه (سرگین) ،مختصات جغرافیایی
نقطه با استفاده از سیستم موقعیتیاب جهانی ( )GPSبهعنوان نقطه
حضور ثبت میگردید .در مجموع  42نقطه حضور در منطقه در طول
تحقیق ثبت شد (شکل.)1
متغیرهای محیطزیستی :برای شناسایی متغیرهای محیط
زیستی تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه گونه با جمعآوری اطالعات از
طریق مصاحبه با کارشناسان منطقه ،نظر کارشناسی و مرور مطالعات
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انجام شده بر روی رفتار و تعامل گونه با زیستگاه و مجموعه عواملی
که در تامین نیازهای زیستگاهی گونه تاثیرگذار هستند ،تعیین شدند
(حسینی و همکاران1396 ،؛ کریمی1395 ،؛  Morovatiو همکاران،
2014؛  Sarhangzadehو همکاران2013 ،؛ سرهنگزاده و همکاران،
1390؛ مصطفوی و همکاران1389 ،؛ فراشی و همکاران1389 ،؛
ضیایی .)1387 ،متغیرهای مستقل محیطزیستی که در این پژوهش
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند ،شامل طبقات ارتفاع از سطح دریا،
طبقات درصد شیب ،طبقات جهات جغرافیایی ،اشکال توپوگرافی و
ژئومورفولوژی ،تیپهای پوششگیاهی ،منابع آب (چشمهها) و متغیرهای
توسعه انسانی (روستاهای با سکنه و خالی از سکنه ،اراضی زراعی،
معادن و جادههای آسفالت و خاکی) هستند.

شکل :1موقعیت مناطق مورد مطالعه در کشور و پراکنش نقاط حضور
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پردازش دادهها :بهمنظور تشکیل پایگاه دادهها در سامانه
اطالعات جغرافیایی نقشه اشکال توپوگرافی و ژئومورفولوژی ،پوشش
گیاهی ،منابع آب و متغیرهای توسعه انسانی نظیر روستاها و جادهها
در منطقه مورد مطالعه ،تهیه شدند .همچنین با استفاده از نقشه
 ،DEMنقشههای درصد شیب و جهت دامنهها تهیه شدند ،طبقهبندی
نقشههای ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب براساس پراکنش نقاط
حضور ثبت شده در منطقه در نرمافزار  ArcGIS 10.2انجام گرفت.
الیههای اطالعاتی تمام متغیرها پس از رقومیسازی با اندازه سلول
 30×30متر به نقشههای رستری تبدیل شدند .تمامی متغیرها (از
جمله طبقات دامنه ،پوششگیاهی) به متغیرهای فاصلهای تبدیل
شدند .برای انجام تحلیل عامل آشیان بومشناختی از نرمافزار بایومپر
( Hirzalو همکاران )2004 ،استفاده شد ،که تلفیقی از نرمافزارهای
آماری و سامانه اطالعات جغرافیایی بوده با فرمت نرمافزار Idrisi
سازگاری دارد .تمامی الیهها قابلیت تفکیک یکسانی داشته و توسط
تبدیل باکس-کاکس نرمال شدند تا در نرمافزار قابل استفاده باشند
( Hirzalو همکاران .)2004 ،همبستگی متغیرهای محیطزیستی
بررسی شد تا تنها متغیرهای که همبستگی کمتر از  85درصد دارند
در تحلیل وارد شوند .زیرا حضور متغیرهای با همبستگی بیش از 85
درصد در تحلیلها میتواند منجر به تولید مقادیر ویژه بزرگ در نتایج
شود .در صورت وجود متغیرهایی با همبستگی بیش از  85درصد
(بهعنوان نمونه مناطق صخرهای و مناطق با شیب بیش از  70درصد)
یکی از متغیرها با نظر کارشناسی حذف شد ( Hirzalو همکاران.)2004 ،
محاسبه مطلوبیت زیستگاه :با استفاده از نتایج بهدست آمده
در تحلیل عامل آشیان بومشناختی ،میتوان نقشه مطلوبیت زیستگاه
را محاسبه کرد .برای محاسبه مطلوبیت زیستگاه بایستی الگوریتم
مناسب را انتخاب کرد .در نرمافزار بایومپر الگوریتمهای میانه ،میانگین
هندسی و میانگین هارمونیک برای محاسبه مطلوبیت زیستگاه ارائه
شده است ( Hirzalو همکاران )2006 ،که در این پژوهش اعتبار
پیشبینیهای مدل با استفاده از هر یک از الگوریتمهای فوق بررسی
و بهترین الگوریتم انتخاب شد .بهمنظور ارزیابی صحت پیشبینیهای
مدل تولیدشده از شاخص پیوسته بویس )(Continuous Boyce Index
و نمودار فراوانی تنظیمشده براساس سطح )(Adjusted Frequency Area
استفاده شد ( Hirzalو همکاران .)2006 ،با تفسیر نمودار فراوانی
تنظیمشده براساس سطح میتوان آستانه مطلوبیت را تعیین و زیستگاه
را به طبقات مطلوب و نامطلوب طبقهبندی نمود ( Hirzalو همکاران،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 .)2006در این پـژوهش الگـوریتمی کـه باالترین نمایه پیوسته بویس
را بهخود اختصاص میداد ،انتخاب شد .با استفاده از این الگوریتم
نقشه مطلوبیت زیستگاه ترسیم شد .سپس با استفاده از نمودار فراوانی
تنظیم شده براساس سطح ،نقشه مطلوبیت زیستگاه به دو طبقه مطلوب
و نامطلوب تقسیمبندی شد.
حداقل هزینه تجمعی :برای دستیابی به کریدورهای مناسب
بین منطقه حفاظت شده کالمند -بهادران و منطقه شکارممنوع
شیرکوه ابتدا محدوده مطالعاتی شامل زیستگاههای مبدا ،مقصد و
زیستگاههای بینابینی تعریف شده و مطلوبیت زیستگاه این محدوده
مدلسازی شد .سپس با معکوس کردن ارزشهای الیه مطلوبیت
زیستگاه ،الیه مقاومت زیستگاهی بهدست آمد ( Minorو ،Urban
2007؛  Wangو همکاران2008 ،؛  Zellerو همکاران .)2012 ،ارتباط
بین مقاومت و مطلوبیت زیستگاه این فرضیه را بیان میکند که گونهها
برای انتخاب مسیر حرکتی و زیستگاه مطلوب از متغیرهای زیستگاهی
مشابهی استفاده میکنند ( Crooksو  .)2007 ،Sanjayanبرای
شناسایی کریدورها حداقل هزینه تجمعی برای پیکسلها محاسبه
میشود .با توجه بهاینکه از هر پیکسل مسیرهای مختلفی به مقصد
دارد ،هزینه تجمعی برای همه مسیرها محاسبه و از بین آنها ،مسیر
با حداقل هزینه تجمعی انتخاب میشود .با داشتن دو الیه منطقه
(زیستگاه اصلی) و الیه مقاومت ،حداقل هزینه تجمعی با استفاده از
دستور حداقل فاصله در نرمافزار  ArcGIS 10.2محاسبه میشود
( Majkaو همکاران2007 ،؛  Jennessو همکاران.)2014 ،
شناسایی کریدورها :اساسیترین مساله انتخاب کریدورها ،تعیین
پهنای مناسب برای گونه هدف میباشد که عالوه بر تسهیل نمودن
حرکت گونه ،هزینههای حفاظت را نیز به حداقل برساند .بنابراین الیه
حداقل هزینه تجمعی در کالسهای مختلف طبقهبندی شده و از بین
آنها کریدورهایی که حداقل هزینه تجمعی کمتری داشته باشد
انتخاب میشود و براساس وسعت ،عرض و شرایط موجود در منطقه
بهترین کریدور تعیین میگردد ( Jennessو همکاران.)2014 ،

نتایج
پس از انجام محاسبات آماری توسط نرمافزار مقدار کلی
حاشیهگرایی ،تخصصگرایی و تحملپذیری کل و بز در منطقه
محاسبه و در جدول  1ارایه شده است .میزان تخصصگرایی کل و بز
(بیش از  )3نشاندهنده تخصصی بودن گونه در

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

استفاده از منابع زیستگاهی است .ماتریس امتیازات تولید شده در
جدول  2نشاندهنده سهم هر یک از متغیرهای محیطزیستی در
مطلوبیت زیستگاه گونه است .در جدول مذکور عامل اول عالوه بر
تخصصگرایی 100 ،درصد کنارگی را نشان میدهد .بهعنوان نمونه
عامل اول عالوه بر  100درصد کنارگی  21/8درصد تخصصگرایی،
عامل دوم  45/3درصد تخصصگرایی و عامل سوم  10/3درصد ویژگی
تخصصگرایی کل و بز را توضیح میدهند .این سه عامل در مجموع
 77/4درصد میزان تخصصگرایی گونه را توضیح میدهند .ضرایب
محاسبه شده نشاندهنده میزان نقش هر متغیر محیطزیستی در
کنارگی گونه است .مطابق ماتریس امتیازهای محاسبه شده ،کل و بز
مناطق با شیبهای باالتر از میانگین منطقه را ترجیح میدهد .کل و
بز در این ناحیه از مناطق با شیب  10-30درصد دوری کرده و بیشتر
تمایل به مناطق با شیب طبقه  50-70و 30-50درصد دارد و افزایش
شیب باعث افزایش مطلوبیت زیستگاه کل و بز میشود .کل و بز به
دامنههای شمالی ،شرقی و جنوبی تمایل داشته و از دامنه غربی دوری
میکند .دو عامل مثبت بر حضور گونه مناطق صخرهای و طبقه
ارتفاعی  2200-3200متر از سطح دریا هستند و متغیرهای جاذب و
مهم در مطلوبیت زیستگاه کل و بز میباشند .در میان تیپهای گیاهی
به تیپهای گیاهی درمنه کوهی -گون ،بیشترین تمایل را نشان داده
و تیپ گیاهی درمنه کوهی– گون بهعنوان یک عامل جاذب در
زیستگاه گونه میباشد .کل و بزها از روستاهای باسکنه دوری کرده
ولی روستاهای خالی از سکنه متغیر جاذب محسوب میشود .همان
گونه که در جدول  2مشهود است ،بخش بزرگی از متغیرهای تأثیرگذار
بر مطلوبیت زیستگاه کل و بز ،مربوط به شرایط توپوگرافی (شیب،
جهت ،ارتفاع ،ژئومورفولوژی) بوده و بهعالوه پوششگیاهی و عوامل
انسانی در انتخاب زیستگاه توسط گونه نقش دارند .براساس شاخص
پیوسته بویس میانگین هارمونیک بهعلت مقدار نزدیک به یک و حدود
اعتماد کم ( )0/736±0/0915از قدرت پیشبینی بهتری نسبت به
الگوریتمهای میانه و میانگین هندسی برخوردار است (جدول .)3
عالوه بر این ،منحنی نرخ ( Fنرخ پیشبینی شده به نرخ مورد انتظار
در محور عمودی (شکل  )2به مطلوبیت زیستگاه (محور افقی) نشان
میدهد که این مدل از قدرت پیشبینی بسیار باالیی برخوردار است.
در نتیجه ،نقشه مطلوبیت زیستگاه کل و بز با استفاده از الگوریتم
میانگین هارمونیک محاسبه شد (شکل .)3
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بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان بهعنوان کریدور زیستگاهی کل و بز بین منطقه حفاظتشده....

میرانزاده و همکاران

جدول  :1نتایج تحلیل عامل آشیان بومشناختی کل و بز
تعداد متغیرهای مورد

میزان

میزان

میزان

تعداد عامل

میزان تخصصگرایی توضیح داده

استفاده در مدل

کنارگی

تخصصگرایی

بردباری

انتحاب شده

شده توسط عاملها

21

0/838

3

0/333

3

0/773

جدول  :2ماتریس امتیازات مدلسازی با رویکرد تحلیل عامل آشیان بومشناختی کل و بز
نام متغیر

عامل کنارکی  21/8رصد

فاصله تا منابع آبی (چشمهها)
فاصله تا روستاهای خالی از سکنه
فاصله تا روستاهای باسکنه
فاصله تا جادههای آسفالت
فاصله تا معادن
فراوانی مناطق صخرهای
فراوانی دامنه شمالی
فاصله تا مناطق دامنه جنوبی
فراوانی دامنه شرقی
فراوانی دامنه غربی
درصد شیب
فراوانی شیب  10-30درصد
فراوانی شیب  30-50درصد
فاصله تا مناطق با شیب  50-70درصد
فراوانی ارتفاع  2200-3200متر از سطح دریا
فاصله تا اراضی زراعی
فاصله تا تیپ گیاهی کاله میرحسن -چوبک
فاصله تا تیپ گیاهی درمنه کوهی-گون
فاصله تا تیپ درمنه کوهی -خارکو -چرخه
فاصله تا تیپ گیاهی گاو چاق کن -گون
فاصله تا تیپ گیاهی درمنه دشتی -چرخه

-0/044
-0/247
0/055
0/255
0/190
0/456
0/318
-0/066
0/121
-0/045
0/361
-0/187
0/007
-0/462
0/078
0/090
0/024
-0/057
0/278
0/041
0/163

جدول  :3نمایه پیوسته بویس محاسبه شده بهازای الگوریتمهای
مختلف تعیین مطلوبیت زیستگاه کل و بز
انحراف معیار  ±نمایه پیوسته بویس
الگوریتم میانه

الگوریتم میانگین هندسی

الگوریتم هارمونیک

0/617±0/1544

0/468±0/3297

0/736±0/0915

با استفاده از آستانه مطلوبیت بهدست آمده ( 21درصد) ،نقشه
مطلوبیت زیستگاه کل و بز در دو طبقه زیستگاه مطلوب (بخشهایی
60

تخصصگرایی
عامل اول  45/3درصد
0/012
-0/171
0/097
-0/057
0/330
0/028
0/065
-0/067
0/085
0/065
0/038
0/026
0/018
-0/062
-0/013
0/400
0/019
0/054
-0/791
-0/156
0/093

عامل دوم  10/3درصد
-0/033
0/536
-0/234
0/285
-0/124
-0/006
0/030
-0/008
0/025
0/016
-0/078
-0/029
0/055
0/066
-0/088
0/061
0/505
-/050
0/264
-0/237
0/387

که مطلوبیت آنها بیشتر از حد آستانه مطلوبیت بود) و نامطلوب
(بخشهایی که مطلوبیت زیستگاه آنها کمتر یا مساوی حد آستانه
بود) طبقهبندی شد (شکل .)3براساس نقشه مذکور ،حدود 25402
هکتار ( 24/36درصد) از وسعت منطقه ،زیستگاه مطلوب برای کل و
بز و  78880هکتار ( 75/64درصد) زیستگاه نامطلوب براساس مدل
طراحی شده است.
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شکل :2نمودار فراوانی تنظیم شده بر اساس سطح مبتنی بر الگوریتم میانگین هارمونیك

شکل  :3نقشه مطلوبیت زیستگاه بز وحشی در مناطق مطالعاتی

تصویر پیشبینی توزیع :خروجی نرمافزار  MaxEntبرای نمایش
مطلوبیت یک زیستگاه یک نقشه رستری پیوسته است با مقادیر بین
 0-1میباشد (شکل .)5در این شکل قسمتهایی که با رنگ قرمز
مشخص شده است مطلوبیت باالیی برای گونه مورد نظر دارد ،قسمتهایی
که با رنگ آبی دیده میشوند مطلوبیت زیستگاه برای قوچ و میش
صفر میباشد و قسمتهای سبز رنگ بیانگر این است که گونه در آن
یافت شده و احتمال حضور گونه قوچ و میش وجود دارد .در فصل
زمستان بهدلیل این که قسمتی از منطقه پوشیده از برف میباشد از
مطلوبیت زیستگاه کاسته میشود و قوچ و میشها فقط در مناطقی
که برف کمتری دارد یا بهعبارتی در مناطقی که برف آن زودتر آب
میشود دیده میشوند .در فصل بهار که فصل زادآوری قوچ و میش نیز

میباشد منطقه از مطلوبیت خوبی برخوردار میباشد و بهدلیل وجود
آب کافی در منطقه گونه تقریباً در تمام منطقه یافت میشود .در فصل
تابستان گونه قوچ و میش بهدلیل کم شدن آب در منطقه به سمت
باغات و اراضی حاشیه منطقه میآیند .با معکوس نمودن ارزش رستر-
های مطلوبیت زیستگاهی ،الیه مقاومت و سپس حداقل هزینه تجمعی
هر کدام از مناطق حفاظتی محاسبه شد .در محدوده مورد نظر بعد از
تعیین حداقل هزینه تجمعی ،الیه مذکور به  30طبقه تقسیم شد.
سپس ،از بین آنها هفت مسیر پلیگون که حداقل هزینه تجمعی
کمتری داشتند انتخاب شدند (شکل .)4پلیگون شماره سه با طول
مسیر  28/9کیلومتر دارای بیشترین طول مسیر و پلیگون شماره
هفت با  24/4کیلومتر کمترین طول مسیر را دارد .از نظر پهنای مسیر
پلیگون شماره چهار با میانگین  5/1کیلومتر بیشترین و پلیگون
شماره شش با 0/8کیلومتر کمترین پهنای مسیر را دارند که نشان
میدهد پلیگونها از لحاظ پهنا ،مساحت و طول مسیر بههم نزدیک
میباشند .با بررسی نقشههای بهدست آمده در پلیگونهای شماره
یک ،دو ،سه و هفت چندین روستا بههمراه جادههایی که این مناطق
را بههم متصل میکند بهچشم میخورد .بیشترین تراکم جادهای در
پلیگونهای یک داشته و کمترین منابع آبی در پلیگونهای یک و
شش و بیشترین منابع آبی در پلیگون شماره چهار میباشد .براساس
هزینه تجمعی هر کدام از پلیگونها ،پلیگونهای یک ،دو و سه
هزینه تجمعی متوسط ،پلیگون شماره هفت بیشترین هزینه تجمعی
و پلیگون شماره چهار کمترین هزینه تجمعی دارند .باتوجه به اینکه
کریدور پلیگون شماره چهار در مناطق صخرهای قرار داشته و به
ارتفاعات شیرکوه و الیبختکی کالمند متصل است و دارای پهنای
مناسب ( 2/7-4/7کیلومتر) ،کمترین هزینه تجمعی و بیشترین منابع
آبی و فاقد آبادی و معدن میباشد ،میتوان آنرا بهعنوان کریدور
پیشنهادی مدنظر قرار داد.
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شکل  :4کریدورهای پیشنهادی در دامگاهان بین منطقه
حفاظت شده کالمند -بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه

بحث
نتایج بهدست آمده از انجام تجزیه و تحلیل آشیان بومشناختی
برای کل و بزهای منطقه مورد مطالعه بر پایه متغیرهای مستقل
زیستگاهی ( 21متغیر) نشان میدهد ،از میان متغیرهای مذکور ده
مت غیر جاذب و ده متغیر دافعه و با افزایش میزان شیب منطقه بر
کیفیت زیستگاه گونه افزوده میشود ،که زیستگاه مطلوب این گونه
در این منطقه بهطور عمده در مناطق کوهستانی بهویژه مناطق
صخرهای است و گونه از مناطق دشتی دوری میکند .تمایل کل و بز
به دامنههای شمالی ،شرقی و جنوبی بوده و از مناطق با دامنه غربی
دوری میکند .نتایج مدل (جدول  )2نشاندهنده وابستگی شدید کل
و بز به مناطق صخرهای و شیبدار است .ضریب مثبت فراوانی مناطق
صخرهای و ضریب مثبت درصد شیب ،کیفیت زیستگاه با حضور این
متغیرها را نشان میدهد .حضور بز وحشی ارتباط معنیداری با متغیر
مناطق صخره ای دارد و گونه به انحراف از میزان بهینه این متغیرها
حساس است .این نتیجه با رفتارشناسی و انتخاب زیستگاه گونه
همخوانی دارد ( Foxو همکاران .)1992 ،در واقع ،گونه برای گریز از
طعمهخواران (پلنگ و گرگ) و شکارچیان (انسان) به مناطق صخرهای
و شیبدار وابستگی شدید دارد دلیل آن این است که تقریباً هیچ
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حیوان دیگری نمیتواند مثل بز وحشی روی صخرهها حرکت کند و
پایین نیفتد (ضیایی )1387 ،و در نتیجه مناطق صخرهای و شیبدار
امنیت باالیی را برای گونه فراهم میکنند .مطالعات Sarhangzadeh
و همکاران ( )2013در منطقه حفاظت شده کوه بافق ،مصطفوی و
همکاران ( )1389در پارک ملی الر ،شمس و همکاران ( )2010در
منطقه حفاظت شده هفتاد قله نیز نتایج مشابهی را در مورد وابستگی
کل و بز به زیستگاههای صخرهای نشان داده است .ارتفاع زیاد،
مطلوبیت زیستگاه را افزایش داده و بههمین علت تراکم حضور گونه
در ارتفاعات باال بیشتر است .براساس بررسیهای میدانی و نتایج
تحقیق نشان میدهد بز وحشی در ارتفاع  2200متر تا  3200متر از
سطح دریا بیشتر حضور دارد ،این حضور در مناطق کم ارتفاع در
جاهائی رخ میدهد که به گریزگاه نزدیک است .مناطقی از محدوده
ارتفاعی  3200–2200متر برای حضور گونه بهخاطر نامناسب بودن
سایر متغیرها از جمله شیب مطلوبیت ندارد .در واقع مناسب بودن
زیستگاه برای گونه بستگی به فراهم بودن مجموعه شرایط دارد و تنها
یک متغیر مطلوبیت زیستگاه را مشخص نمیکند .این یافتهها با نتایج
مطالعات مصطفوی و همکاران ( )1389در پارک ملی الر ،سرهنگزاده
و همکاران ( )1390در منطقه حفاظتشده کوه بافق و فراشی در پارک
ملی کاله قاضی ،شمس و همکاران ( )2010در منطقه حفاظتشده
هفتاد قله مشابه است .تراکم و ترافیک جادهها مخصوصاً در منطقه
زیاد و تاثیر معنیداری در مدل داشته و گونه از جادهها فاصله
میگیرد .در مدل ،فاصله از جادههای آسفالت دارای ضریب مثبت
است و نشاندهنده این است که جاده بهعنوان عامل محدودکننده
محسوب میشود و گونه وجود جادهها (عبور و مرور وسائط نقلیه) را
تحمل نکرده و از آنها دوری میکند .از طرفی جادهها ورود متخلفین
را به زیستگاههای گونه آسان نموده و در واقع گونه از متخلفین شکار
که آسیبهای اصلی را به گونه وارد میکنند دوری مینماید .کل و
بزها از روستاهای باسکنه دوری میکنند و بخشهایی از روستاهای
خالی از سکنه را بهعلت وجود پوششگیاهی سرسبز و نیز امنیت
نسبی ترجیح میدهند .سرهنگزاده و همکاران ( )1390نیز به نتیجه
مشابهی رسیدند و نشان دادند ،روستاهای خالی از سکنه بهعنوان
عامل محدودکننده بهشمار نمیآیند و کل و بز از شرایط زیستگاهی
آن استفاده میکند .ولی گونه از روستاهای با سکنه دوری نموده و
برای گونه یک عامل مزاحم محسوب میشود که با نتایج مصطفوی و
همکاران ( )1389در پارک ملی الر مشابه است .بیش از  60درصد
وسعت کریدورهای پیشنهادی بین منطقه حفاظتشده

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

کالمند  -بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه را زیستگاههای مطلوب
تشکیل میدهند .با توجه به نتایج بهدست آمده هفت کریدور پیشنهادی
انتخاب شد .کریدورهای شماره یک ،دو ،شش و هفت جزو مناطق
مطلوب منطقه بهشمار میآیند اما این مناطق بهعلت وجود چندین
روستا و مزارع کشاورزی امنیت الزم را برای عبور کل و بزها فراهم
نمیکنند .کریدور شماره سه در انتها به مناطق پست در منطقه
حفاظت شده کالمند -بهادران متصل میشود و کریدور شماره پنج از
منابع آبی کافی برخوردار نیست .کریدور پیشنهادی شماره چهار
دارای کمترین هزینه تجمعی و دارای شرایط بسیار مناسبی برای
جابهجایی کل و بزها در بین سایر کریدورها میباشد .این وضعیت
شامل طول و پهنای مسیر ،منابع آبی ،کمترین تعارضات (جاده ،اراضی
زراعی ،معادن) میباشد .دره دامگاهان در این کریدور واقع شده است،
دارای چشمه دامگاهان با دبی آب زیاد که ادامه منطقه کوهستانی
روباز تا مرز شمالی منطقه حفاظت شده کالمند -بهادران میباشد.
این کریدور در ابتدای مرز منطقه شکار ممنوع شیرکوه متصل به
ارتفاعات منطقه و در طول مسیر شامل مناطق صخرهای و در نهایت
متصل به ارتفاعات کنجکوه و الیبختکی است .مجموعه این عوامل
شرایطی را بهوجود آورده که که کریدور پیشنهادی شماره چهار
بهترین مسیر حرکتی کل و بزها میباشد .مقایسه نتایج پژوهش حاضر
با نتایج کریمی ( )1395که به تعیین زیستگاههای ارتباطی بالقوه بز
وحشی در حد فاصل مناطق حفاظتشده کوساالن -شاهو و بدر و
پریشان در استان کردستان پرداخته بود ،مغایرت دارد و نشان داد با
توجه به فاصله زیاد دو زیستگاه مذکور ،توسعه شبکه جادهای در بین
دو منطقه ،باغات و مزارع ،توسعه و الگوی پراکنش روستاها در حال
حاضر امکان ایجاد زیستگاه کریدور ،دور از دسترس است.
با توجه به نتایج بهدست آمده پیشنهاد میشود تمهیدات مناسبی
جهت احداث روگذر و زیرگذر برای جاده کنجکوه در مسیر اتصال
کریدور پیشنهادی به منطقه حفاظت شده کالمند -بهادران که محل
عبور کل و بزهای منطقه میباشد ،درنظر گرفته شود.
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