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 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 بانآ تاریخ دریافت:

 چکیده

شده و ایجاد وحش دارد.گسترش مناطق حفاظتهای حیاتاثرات بسیار مهمی بر روی جمعیت تکه شدن زیستگاهامروزه جدایی و تکه

وحش و جلوگیری از حیاتترین راهکارهای مقابله با این معضل است.کریدورها نقش مهمی روی توزیع جمعیت ارتباط بین این مناطق از مهم

شده عنوان کریدور زیستگاهی بین منطقه حفاظتکاهش بقای جمعیت دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان به

رهای انجام گرفته است. با استفاده از نقاط حضور گونه و متغیهکتار  106000با وسعت  بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه - کالمند

گیری از نقشه مطلوبیت زیستگاه و شناختی انجام شد. سپس با بهرهبا روش تحلیل آشیان بوم بز وحشیسازی مطلوبیت زیستگاه زیستی مدلمحیط

تفاع ای، درصد شیب، ارترین متغیرهای موثر بر حضور کل و بز مناطق صخرهترین مسیر، کریدورها مشخص شدند. مهمهزینهبا استفاده از روش کم

 بز وحشیدهد که نشان میگردید برآورد  3و  838/0 ترتیبگرایی بهگرایی و تخصصباشند. میزان حاشیهگیاهی میو پوشش اهه، دامناز سطح دریا

سته است و زیستی منطقه وابدهد و به دامنه محدودی از شـرایط محیطزیستی بـاالتر از شـرایط میانگین منطقه را ترجیح مییطمجموعه شرایط مح

دهند. با های مطلوب تشکیل میکریدورهای پیشنهادی را زیستگاه درصد وسعت 60بیش از کند. در استفاده از منابع زیستگاه تخصصی عمل می

 محدوده دامگاهان دارای مطلوبیت زیستگاهی باال نشان داد کهمحاسبات صورت گرفته هفت کریدور جهت اتصال مناطق شناسایی گردید. نتایح 

 .باشدمی بز وحشیترین تعارضات انسانی در بین کریدورها برای ترین هزینه تجمعی و کموکم
 

  مهریز ،کل و بز، دامگاهان یستگاهی،ز یدورکر کلمات کلیدی:

 jsarhangzadeh@yazd.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 بر محیط فشار جمعیت، و افزایش شهرنشینی و صنعتی رشد روند با       

ورت جزایر اکولوژیک صزیست افزایش یافته و مناطق حفاظت شده به

نشینی، های انسانی نظیر توسعه کشاورزی، شهرفعالیتاند. درآمده

های طبیعی شده ای در زیستگاهزدایی باعث تغییرات گستردهجنگل

وحش های حیاتتکه شدن زیستگاهکه این امر سبب تخریب و تکه

های زیستگاهی (. با قطع ارتباط لکهNikolakaki ،2004شود )می

شناختی ایجاد شده سبب قطع ارتباط ژنی های بوممانده، جزیرهیباق

گردد. البته برخی مناطق حفاظت شده هم، ها میهای آنبین جمعیت

مناطق  کارایی بررسی کهدرحالی شوندمی حفاظت طبیعی جزایر صورتبه

هم و ارتباط زیستگاهی شان نسبت بهگیریشده، نحوه قرارحفاظت

ترین اقدامات های زیستگاهی، یکی از اولیترین لکههمها و ممیان آن

پذیری ها و بررسی انعطافحمایتی برای بهبود وضعیت حفاظتی گونه

، Zellerو  Rabinowitzباشد )ها به تغییرات وضعیت زیستگاه میآن

 سرزمین از بخشی وحشحیات هایگذرگاه و کریدورها (.2010

 فصلی هایحرکت و جابجایی رد وحشی جانوری هایگونه که هستند

 نیازهای جستجوی در دیگر قسمت به اکوسیستم از بخش یک از خود

دهند. با این وجود می قرار استفاده مورد پناه غذا و آب، نظیر اساسی

 این جزایر دشوار است زیرا تعارضات شکلایجاد کریدوری کامل بین 

و طراحی مطلوب  یابیسو و مشکالت مکانها از یکگرفته بین این لکه

کریدورها، مانع از ایجاد و یا کارآیی مطلوب کریدورها شده است. اما 

وحش در های حیاتکریدورها برای حفظ جمعیتدر هر صورت، 

 سیماهای سرزمینی که در حال تخریب و تجزیه هستند، حیاتی است

(Hartley  وAplet ،2001 .) برای شبکه  تربنابراین راهکار مناسب

شده ایجاد مناطق بین زیستگاهی است، به این صورت فاظتمناطق ح

هایی احداث شود که مکانی امن برای که در بین دو منطقه زیستگاه

توانند مناطق آزاد یا تحت مدیریت ها میاین زیستگاه .جانوران باشد

های بین راهی گاهشده باشند. این توقفدر بین دو منطقه حفاظت

مخصوصاً برای پرندگان و  ها دارند،ونهنقش مهم و حیاتی برای گ

های گاهپستانداران که دارای مهاجرت فصلی هستند. کریدورها و توقف

شوند و به حیوانات های مختلف میراهی باعث ارتباط بین زیستگاه بین

(. 2006و همکاران،  Wayumba) حرکت کنند که آزادانه دهندمی اجازه

رهم کنش بین افراد را در یک جمعیت ها احتمال بارتباط بین زیستگاه

افزایش داده که این منجر به افزایش اندازه جمعیت موثر، حفظ جریان 

ها شود که هرکدام از اینژنی، تسهیل مهاجرت و انتشار منظم می

د کنمندی و پایداری طوالنی مدت جمعیت را تضمین میزیست

(Meffe  وCarroll ،1997.) گاه در دو گروه های زیستطور کلی مدلبه

گیرند که های مطلوبیت زیستگاه جای میهای توزیع گونه و مدلمدل

اند شناسان واقع شدهها و زیستمورد استقبال اکولوژیست امروزه بسیار

های آماری مبتنی بر روش سازیهای مدل(. اغلب روش1393)فراشی، 

ای ساخت بر حضورهای حضور/عدمداده نیازمند و چندمتغیره رگرسیونی

 Generalized(GLMهای خطی تعمیم یافته ))باشند. مدلمدل می

Linear Models،) یافته تعمیم افزایشی هایمدل (GAM) Generalized 

Additive Modelsهایی از بندی مثال(، درخت رگرسیون و طبقه

حضور های حضور/عدمسازی از دادههایی است که برای مدلروش

هایی وجود دارند که تنها مبتنی بر ز طرفی روشکنند. ااستفاده می

 (MaxEntتوان بیشینه آنتروپی )های حضور گونه هستند که میداده

Maximum Entropy( گارپ ،)GARP)Genetic Algorithm rule-set 

Prediction) تحلیل عاملی آشیان بوم و( شناختیENFA) Ecological 

Niche Factor Analysis( را نام برد )Pearson  ،2007و همکاران.) 

روش تحلیل  گاه،زیستهای مختلف ارزیابی مطلوبیت از بین مدل       

با استفاده از مفهوم آشیان اکولوژیک به  شناختیعاملی آشیان بوم

ی زیادپردازد. این روش کاربرد اه گونه میزیستگسازی مطلوبیت مدل

بینی گاه و پیشیستزچون ارزیابی های متعددی همداشته و در زمینه

(. 2008و همکاران،  Wangت )کار رفته اسها بههای گونهگاهزیست

هرحال هدف اصلی روش تحلیل عاملی آشیان اکولوژیک، تعریف به

رایی بوده و گصه بر مبنای کنارگی و تخصزیستگاالگوی کلی کاربرد 

 و همکاران، Basillت )های حضور گونه اساین روش فقط متکی به داده

گیری ترین مسیر روشی است که برای اندازهتحلیل کم هزینه (.2008

کار های زیستگاهی بهجای فاصله اقلیدسی بین لکهفاصله موثر به

 منظور برآورد یا سنجش نحوه ارتباط بین رود. این روش بهمی

آوری سیستم گیری از فنهای بالفعل و بالقوه با بهرهگاهذخیره

 طراحی شده است. این تحلیل، حداقل هزینه  اطالعات جغرافیایی

دهد شناختی را در یک الیه اصطکاک یا مقاومت محیطی نشان میبوم

اهمیت اقتصادی،  با توجه به (.1393احمدی و همکاران، )مشهدی

ی پیرامون ، مطالعاتهای کل و بزکیفیت زیستگاهاکولوژیک و کاهش 

؛ کریمی، 1396ن، این گونه صورت گرفته است )حسینی و همکارا

 و همکاران، Sarhangzadeh؛ 2014و همکاران،  Morovati؛ 1395

؛ 1390زاده و همکاران، ؛ سرهنگ2011و همکاران  Sawyer؛  2013

هدف از این (. 1389؛ فراشی و همکاران، 1389 مصطفوی و همکاران،

تحقیق بررسی ارزش حفاظتی کریدورهای بین زیستگاهی 
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( در محدوده دامگاهان Capra aegagrus) بزپذیر کل و گونه آسیب

بهادران و منطقه شکار ممنوع  -بین منطقه حفاظت شده کالمند 

های این گونه تواند در مدیریت مطلوب زیستگاهشیرکوه است که می

های مهمی از این مناطق نیز می که به معنی مدیریت مطلوب بخش

ای اصلی پلنگ ههز طعمگونه مورد مطالعه اگشا باشد. هباشد، بسیار را

در منطقه مطالعاتی است و با توجه به وضعیت در خطر انقراض پلنگ، 

کل و بز در منطقه  هایهاهمیت ارزیابی مطلوبیت زیستگاه و گذرگا

تواند جهت دست آمده از این بررسی، میلذا، نتایج بهیابد. افزایش می

باطی موجود های ارتحفاظت از منطقه مطالعاتی یا حداقل زیستگاه

در آن مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق باعث ارتقاء وضعیت 

های آوری دادهها شود. بنابراین در این تحقیق با جمعحفاظتی گونه

میدانی مربوط به کل و بز در منطقه و تحلیل آماری روابط متغیرهای 

ه های مطلوب بالقوه گونزیستی و پراکنش گونه، نقشه رویشگاهمحیط

 بندی شد.و کریدورهای بین زیستگاهی پهنه

 

 هامواد و روش

 51440دامگاهان مهریز با وسعت  دامگاهان:مطالعاتی منطقه        

کیلومتری جنوب غربی شهرسـتان مهریز و در محدوده  12هکتار در 

عرض  31 40تا 31 24طول شرقی و 54 26تا 54 17جغرافیایی

متر و حداکثر  1880داقل ارتفاع این منطقه شمالی واقع شده است. ح

باشد. میزان متوسط بارندگی دریا می آزاد متر از سطح 3873آن 

صورت تر بهمتر است، که در ارتفاعات بیشمیلی 195سالیانه منطقه 

باشد. شرایط ویژه اقلیمی دامگاهان موجب شده تا تعداد قابل برف می

ران در این منطقه پراکنش ای آندمیک های گیاهیتوجهی از گونه

عالوه این دره محل رویش سه گونه انحصاری یزد داشته باشند. به

زاده و )زارع ها وجود ندارداست که در سایر مناطق امکان رویش آن

(. زیستگاه کوهستانی که قسمت اعظم آن توسط 1385همکاران، 

های ترین بخشاز غنی ،ای پوشیده شدهارتفاعات سنگی و صخره

 (.1394شود )تیموری، دار شهرستان مهریز محسوب میوششپ

شده منطقه حفاظت :بهادران -شده کالمندمنطقه حفاظت

کیلومتری  30ه هزار هکتار در فاصل 229وسعت  بهادران با -کالمند 

 54کیلومتری شهر مهریز در محدوده جغرافیایی 8شرقی یزد و جنوب

20 55تا 10 31طول شرقی و 05 31تا 35 دارد. عرض شمالی قرار 

بیش از نیمی از وسعت منطقه را مناطق دشتی و مابقی را مناطق 

ماهورها تشکیل داده هتپ ا وههکوهستانی،کوهپای

 های جانوری است که زیستگاه مناسبی جهت زیست انواع گونه

های متعدد کل و بز و قوچ و میش داشته باشد. ارتفاعات منطقه گلهمی

ن جانورانی ازجمله پلنگ، کفتار کاراکال، روباه، گرگ، شغال چنیو هم

چون زاغ بور، هوبره، کبک، تیهو، باقرقره در منطقه و پرندگانی هم

 .(1390شهوالیتی، )الهام پراکنش دارند

منطقه شکارممنوع شیرکوه با  :منطقه شکارممنوع شیرکوه       

 حدوده جغرافیاییداشته و در م کوهستانی چهره هکتار 47208 مساحت

54 01  54تا 28 31طول شرقی و 29 31تا 45  عرض شمالی در

و بخش اعظم آن در حوزه شهرستان  شتهغربی شهر یزد قرار داجنوب

های یزد و مهریز های کوچکی از آن در حوزه شهرستانتفت و بخش

العبور، ها، نقاط صعبعوارض طبیعی مانند پرتگاه واقع شده است.

های فصلی، مناطق پوشیده از برف در اغلب ها و رودخانهد چشمهوجو

هایی تا محل مناسبی برای زاد و ولد گونه هدسبب شهای سال ماه

عالوه پلنگ، تشی، روباه بهنظیر کل و بز و قوچ و میش فراهم گردد. 

 معمولی، کاراکال و انواع جوندگان از پستانداران منطقه محسوب 

توان به کبک، تیهو، سارگپه، دلیجه، ز پرندگان میچنین اشود. هممی

)اداره  دال اشاره نمودو  عقاب طالیی، چکاوک کاکلی، دم جنبانک ابلق

 (.1391زیست یزد، کل محیط

کار برده شده در این بهاساس تجزیه و تحلیل  روش پژوهش:       

دهد. در شناختی تشکیل میتحقیق را روش تحلیل عامل آشیان بوم

برای تعیین  (2004و همکاران،Hirzal )افزار بایومپر ن بررسی از نرمای

 ArcGISو  Idrisiافزارهای چنین از نرممدل مطلوبیت زیستگاه و هم

افزار بایومپر ها به نرمهای اطالعاتی و ورود آنبرای ساخت الیه 10.2

ترین کریدور استفاده شد. اساس کار مدل، مقایسه و تعیین مناسب

 های محیطزیستی نقاط حضور گونه با ویژگیهای محیطیویژگ

 زیستی منطقه است.

میدانی مداوم ی هاثبت نقاط حضور گونه، با بازدید :گیریهنمون       

 هرر د .صورت گرفت 1395 تا 1394از سال  مطالعاتیدرکل محدوده 

ی جغرافیایت ، مختصاو نمایه )سرگین( گونهه مستقیم با مشاهد دبازدی

 نقطه عنوانبه (GPS) یجهان یابموقعیتم سیستز اه استفادا به قطن

نقطه حضور در منطقه در طول  42در مجموع  .گردیدمی ثبت رحضو

  (.1د )شکلتحقیق ثبت ش

 محیطی متغیرهای شناسایی برا :زیستیمحیطی متغیرها       

ز آوری اطالعات اا جمعبه گونه انتخاب زیستگار بر زیستی تاثیرگذا

 تمطالعار مروطریق مصاحبه با کارشناسان منطقه، نظر کارشناسی و 
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ی عوامله مجموعو زیستگاه ا گونه بل تعامر و رفتای روه بر شدم انجا

 شدندن تعیی، هستندر گونه تاثیرگذای زیستگاهی نیازهان تامیر ده ک

و همکاران،  Morovati؛ 1395؛ کریمی، 1396)حسینی و همکاران، 

زاده و همکاران، ؛ سرهنگ2013 و همکاران، Sarhangzadeh؛ 2014

؛ 1389؛ فراشی و همکاران، 1389 ؛ مصطفوی و همکاران،1390

ش پژوهن ایر ده زیستی کمستقل محیطی متغیرها(. 1387ضیایی، 

 دریا، سطح از ارتفاع طبقاتگرفتند، شامل ر قراه مطالعد مورب و انتخا

اشکال توپوگرافی و  ،جغرافیایی جهات طبقات درصد شیب، طبقات

و متغیرهای  ا(هه)چشم آب عمناب ،گیاهیپوشش ایهتیپ ژئومورفولوژی،

ی با سکنه و خالی از سکنه، اراضی زراعی، روستاها)انسانی ه توسع

 هستند. ی آسفالت و خاکی(هاجادهو  معادن
 

ها در سامانه منظور تشکیل پایگاه دادهبه ها:پردازش داده       

 اشکال توپوگرافی و ژئومورفولوژی، پوششاطالعات جغرافیایی نقشه 

 هاجادهو انسانی نظیر روستاها ه آب و متغیرهای توسعع مناب، گیاهی

چنین با استفاده از نقشه در منطقه مورد مطالعه، تهیه شدند. هم

DEMبندی ا تهیه شدند، طبقهههصد شیب و جهت دامنهای در، نقشه

های ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب براساس پراکنش نقاط نقشه

انجام گرفت.   10.2ArcGIS رافزانرمشده در منطقه در  حضور ثبت

ل سلوه با اندازی سازرقومیز اس پا تمام متغیرهی اطالعاتی هاالیه

از تمامی متغیرها ) د.شدنل تبدیی رستری هانقشهه بر مت 30×30

ای تبدیل صلهمتغیرهای فاه ب( گیاهیطبقات دامنه، پوششجمله 

بایومپر ر افزانرمز شناختی اعامل آشیان بومل تحلیام انجی برا .نددش

(Hirzal  ،2004و همکاران) ی افزارهانرمز ای تلفیقه کد، استفاده ش

 Idrisiافزار نرمت فرما بوده بی جغرافیایت اطالعاه سامانی و آمار

قابلیت تفکیک یکسانی داشته و توسط  هاهتمامی الی دارد.ی سازگار

 افزار قابل استفاده باشندنرم درنرمال شدند تا کاکس -باکستبدیل 

(Hirzal  ،2004و همکاران.) زیستی متغیرهای محیطی همبستگ

د درصد دارن 85 تر ازکمکه همبستگی  متغیرهایا تنهد تا شی بررس

 85 ازش بیی همبستگا بی متغیرهار حضوا شوند. زیرد وارل تحلیر د

ج نتایر دگ زرد مقادیر ویژه بتولیه بر منجد توانها میتحلیلر درصد د

درصد  85 ازش بیی همبستگا شود. در صورت وجود متغیرهایی ب

درصد(  70ای و مناطق با شیب بیش از عنوان نمونه مناطق صخره)به

 .(2004و همکاران، Hirzal ) شد حذف کارشناسی با نظراز متغیرها  یکی

ه آمدت دسهبج نتایز اه استفادا ب: زیستگاهت مطلوبیه محاسب       

ه زیستگات نقشه مطلوبین تواشناختی، میعامل آشیان بومل تحلیر د

الگوریتم ی بایسته زیستگات مطلوبیه محاسبی برا. کرده محاسبا ر

ن میانه، میانگیهای الگوریتم افزار بایومپرنرمر د. کردب انتخاا رب مناس

ه ارائه زیستگات مطلوبیه محاسبی براک هارمونین میانگیو  هندسی

ر اعتباش پژوهن ایر د( که 2006و همکاران،  Hirzal) استه شد

 های فوق بررسیهای مدل با استفاده از هر یک از الگوریتمبینیپیش

 هایبینیصحت پیش ارزیابی منظوربه و بهترین الگوریتم انتخاب شد.

 (Continuous Boyce Index)پیوسته بویس  شاخص از تولیدشده مدل

 (Adjusted Frequency Area) سطح براساس شدهتنظیم فراوانی نمودار و

ی فراوانر تفسیر نمودا با .(2006و همکاران،  Hirzalه شد )استفاد

 زیستگاه و تعیین را یتمطلوب آستانه توانمی سطحس شده براساتنظیم

و همکاران،  Hirzal) نمود بندیطبقه نامطلوب و طبقات مطلوب به را
 

 و پراکنش نقاط حضور در کشور طق مورد مطالعهاموقعیت من : 1شکل
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 بویس پیوسته نمایه کـه باالترین الگـوریتمی پـژوهش این در .(2006

 الگوریتم این از استفاده با. شد داد، انتخابمی اختصاص خودبه را

فراوانی  نمودار از استفاده با سپس. شد ترسیم مطلوبیت زیستگاه نقشه

 مطلوب طبقه دو به زیستگاه مطلوبیت نقشه سطح، براساس شده تنظیم

 شد. بندیتقسیم نامطلوب و

 برای دستیابی به کریدورهای مناسب :تجمعی هزینه حداقل       

ران و منطقه شکارممنوع بهاد -بین منطقه حفاظت شده کالمند

 وهای مبدا، مقصد مطالعاتی شامل زیستگاهشیرکوه ابتدا محدوده 

ده های بینابینی تعریف شده و مطلوبیت زیستگاه این محدوزیستگاه

های الیه مطلوبیت با معکوس کردن ارزش سازی شد. سپسمدل

، Urbanو  Minor) آمددست زیستگاه، الیه مقاومت زیستگاهی به

 (. ارتباط2012و همکاران،  Zeller؛ 2008و همکاران،  Wang؛ 2007

ها کند که گونهمت و مطلوبیت زیستگاه این فرضیه را بیان میبین مقاو

هی برای انتخاب مسیر حرکتی و زیستگاه مطلوب از متغیرهای زیستگا

برای  (.Sanjayan ،2007و  Crooksکنند )مشابهی استفاده می

ها محاسبه شناسایی کریدورها حداقل هزینه تجمعی برای پیکسل

مقصد  ز هر پیکسل مسیرهای مختلفی بهکه ااینشود. با توجه بهمی

مسیر  ،هاو از بین آنمحاسبه ، هزینه تجمعی برای همه مسیرها دارد

 با داشتن دو الیه منطقه شود.می حداقل هزینه تجمعی انتخاببا 

ه از )زیستگاه اصلی( و الیه مقاومت، حداقل هزینه تجمعی با استفاد

شود حاسبه میم  10.2ArcGIS افزاردستور حداقل فاصله در نرم

(Majka  ،؛ 2007و همکارانJenness  ،2014و همکاران.) 

تعیین  کریدورها، انتخاب مساله تریناساسی کریدورها: شناسایی       

باشد که عالوه بر تسهیل نمودن پهنای مناسب برای گونه هدف می

های حفاظت را نیز به حداقل برساند. بنابراین الیه حرکت گونه، هزینه

شده و از بین  بندیقههای مختلف طبحداقل هزینه تجمعی در کالس

د تری داشته باشکریدورهایی که حداقل هزینه تجمعی کمها آن

شود و براساس وسعت، عرض و شرایط موجود در منطقه انتخاب می

 (.2014و همکاران،  Jenness) گرددبهترین کریدور تعیین می

        

 نتایج
 افزار مقدار کلی ام محاسبات آماری توسط نرمپس از انج       

در منطقه  کل و بزپذیری گرایی و تحملگرایی، تخصصحاشیه

 کل و بز گراییمیزان تخصص .ارایه شده است 1جدول  محاسبه و در

تخصصی بودن گونه در دهنده ( نشان3)بیش از 

 رشده د تولید امتیازات ماتریس. استفاده از منابع زیستگاهی است

زیستی در متغیرهای محیط از یک هر دهنده سهمنشان 2جدول 

است. در جدول مذکور عامل اول عالوه بر  گونه زیستگاه مطلوبیت

عنوان نمونه دهد. بهدرصد کنارگی را نشان می 100گرایی، تخصص

گرایی، درصد تخصص 8/21درصد کنارگی  100عامل اول عالوه بر 

درصد ویژگی  3/10عامل سوم  و ییگرادرصد تخصص 3/45عامل دوم 

عامل در مجموع  سهدهند. این را توضیح می کل و بزگرایی تخصص

دهند. ضرایب گرایی گونه را توضیح میدرصد میزان تخصص 4/77

زیستی در دهنده میزان نقش هر متغیر محیطمحاسبه شده نشان

 بز و کل شده، محاسبه امتیازهای ماتریس مطابقکنارگی گونه است. 

 و کل. دهدمی ترجیح را منطقه میانگین از باالتر هایشیب با مناطق

تر بیش کرده و درصد دوری 10-30 مناطق با شیب از ناحیه این در بز

 افزایش و درصد دارد 30-50و 50-70 شیب طبقه به مناطق با تمایل

 به بز و کل. شودمی بز و کل زیستگاه مطلوبیت افزایش باعث شیب

 دوری غربی دامنه از و جنوبی تمایل داشته و شمالی، شرقی هایدامنه

طبقه  و ایصخره مناطق گونه حضور بر مثبت عامل دو. کندمی

متغیرهای جاذب و  و متر از سطح دریا هستند 2200-3200 ارتفاعی

 گیاهی هایتیپ میان در. باشندمی بز و کل زیستگاه مطلوبیت مهم در

 نشان داده را تمایل ترینبیش گون، -کوهی درمنه گیاهی هایتیپ به

 در جاذب عامل یک عنوانبه گون –کوهی درمنه گیاهی تیپ و

 کرده دوری باسکنه روستاهای از بزها و کل. باشدمی گونه زیستگاه

 همان. شودمی متغیر جاذب محسوب سکنه از خالی روستاهای ولی

 تأثیرگذار متغیرهای از بزرگی بخش است، مشهود 2 جدول در که گونه

 شیب،) توپوگرافی شرایط به مربوط بز، و کل زیستگاه مطلوبیت بر

 عوامل و گیاهیعالوه پوششبه و بوده( ژئومورفولوژی ارتفاع، جهت،

 شاخص براساس .دارند توسط گونه نقش انتخاب زیستگاه در انسانی

حدود  و یک به مقدار نزدیک لتعهب هارمونیک پیوسته بویس میانگین

 به نسبت بینی بهتریپیش قدرت از( 0/±736 0915/0)  کم اعتماد

 (.3 )جدول است برخوردار هندسی های میانه و میانگینالگوریتم

 مورد انتظار نرخ به شده بینی)نرخ پیش F منحنی نرخ ،این عالوه بر

 افقی( نشان زیستگاه )محور به مطلوبیت (2)شکل  عمودی محور در

 .برخوردار است باالیی بسیار بینیپیش قدرت از مدل که این هددمی

از الگوریتم  استفاده با کل و بز زیستگاه نقشه مطلوبیت نتیجه، در

 (.3)شکل  شد محاسبه میانگین هارمونیک
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 کل و بز شناختیبومعامل آشیان  تحلیل نتایج :1 جدول

تعداد متغیرهای مورد 

 استفاده در مدل

میزان 

 کنارگی

میزان 

 گراییتخصص

ن میزا

 بردباری

تعداد عامل 

 انتحاب شده

گرایی توضیح داده میزان تخصص

 هاشده توسط عامل

21 838/0 3 333/0 3 773/0 

 

       

 کل و بز شناختیسازی با رویکرد تحلیل عامل آشیان بوم: ماتریس امتیازات مدل2 جدول

های الگوریتم ازایپیوسته بویس محاسبه شده بهنمایه : 3 دولج

 مختلف تعیین مطلوبیت زیستگاه کل و بز

 نمایه پیوسته بویس ±انحراف معیار 

 الگوریتم هارمونیک الگوریتم میانگین هندسی الگوریتم میانه

1544/0±617/0 3297/0±468/0 0915/0±736/0 
   

، نقشه درصد( 21) دست آمدهبا استفاده از آستانه مطلوبیت به

هایی زیستگاه مطلوب )بخش طبقهمطلوبیت زیستگاه کل و بز در دو 

تر از حد آستانه مطلوبیت بود( و نامطلوب ها بیشکه مطلوبیت آن

تر یا مساوی حد آستانه ها کمهایی که مطلوبیت زیستگاه آن)بخش

 25402براساس نقشه مذکور، حدود (. 3شکل)بندی شد بود( طبقه

از وسعت منطقه، زیستگاه مطلوب برای کل و  درصد( 36/24) ارهکت

براساس مدل زیستگاه نامطلوب درصد(  64/75هکتار ) 78880و بز 

 طراحی شده است.

 

 رصد 8/21 عامل کنارکی نام متغیر
گراییتخصص  

 درصد 3/10 دوم عامل درصد 3/45 عامل اول

 -033/0 012/0 -044/0 ها(فاصله تا منابع آبی )چشمه

 536/0 -171/0 -247/0 فاصله تا روستاهای خالی از سکنه

 -234/0 097/0 055/0 فاصله تا روستاهای باسکنه

 285/0 -057/0 255/0 های آسفالتفاصله تا جاده

 -124/0 330/0 190/0 فاصله تا معادن

 -006/0 028/0 456/0 ایمناطق صخرهراوانی ف

 030/0 065/0 318/0 دامنه شمالیفراوانی 

 -008/0 -067/0 -066/0 دامنه جنوبیمناطق فاصله تا 

 025/0 085/0 121/0 دامنه شرقی فراوانی

 016/0 065/0 -045/0 دامنه غربی فراوانی

 -078/0 038/0 361/0 شیب درصد

 -029/0 026/0 -187/0 درصد 10-30شیب فراوانی 

 055/0 018/0 007/0 درصد 30-50شیب  فراوانی

 066/0 -062/0 -462/0 درصد 50-70فاصله تا مناطق با شیب 

 -088/0 -013/0 078/0 متر از سطح دریا 2200-3200فراوانی ارتفاع 

 061/0 400/0 090/0 زراعیفاصله تا اراضی 

 505/0 019/0 024/0 چوبک -کاله میرحسن فاصله تا تیپ گیاهی

 -/050 054/0 -057/0 گون-درمنه کوهی فاصله تا تیپ گیاهی

 264/0 -791/0 278/0 چرخه -خارکو -درمنه کوهی تا تیپ فاصله

 -237/0 -156/0 041/0 گون -فاصله تا تیپ گیاهی گاو چاق کن

 387/0 093/0 163/0 خهرچ -درمنه دشتی فاصله تا تیپ گیاهی
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 نمودار فراوانی تنظیم شده بر اساس سطح مبتنی بر الگوریتم میانگین هارمونیك: 2شکل

  

 
 ناطق مطالعاتیم در بز وحشی: نقشه مطلوبیت زیستگاه 3شکل 

 

برای نمایش  MaxEntافزار نرم خروجی توزیع: بینیپیش تصویر       

مطلوبیت یک زیستگاه یک نقشه رستری پیوسته است با مقادیر بین 

هایی که با رنگ قرمز (. در این شکل قسمت5باشد )شکلمی 1-0

 هاییقسمت دارد، نظر گونه مورد برای باالیی مطلوبیت است شده مشخص

شوند مطلوبیت زیستگاه برای قوچ و میش که با رنگ آبی دیده می

های سبز رنگ بیانگر این است که گونه در آن باشد و قسمتصفر می

در فصل  یافت شده و احتمال حضور گونه قوچ و میش وجود دارد.

باشد از دلیل این که قسمتی از منطقه پوشیده از برف میزمستان به

ها فقط در مناطقی شود و قوچ و میشته میمطلوبیت زیستگاه کاس

عبارتی در مناطقی که برف آن زودتر آب به اتری دارد یکه برف کم

که فصل زادآوری قوچ و میش نیز  بهار فصل در شوند.می دیده شودمی

دلیل وجود باشد و بهباشد منطقه از مطلوبیت خوبی برخوردار میمی

شود. در فصل تمام منطقه یافت می در آب کافی در منطقه گونه تقریباً

دلیل کم شدن آب در منطقه به سمت تابستان گونه قوچ و میش به

-با معکوس نمودن ارزش رستر آیند.باغات و اراضی حاشیه منطقه می

حداقل هزینه تجمعی و سپس های مطلوبیت زیستگاهی، الیه مقاومت 

نظر بعد از  در محدوده مورد محاسبه شد.هر کدام از مناطق حفاظتی 

تقسیم شد.  طبقه 30الیه مذکور به  ،حداقل هزینه تجمعی تعیین

هزینه تجمعی  حداقلگون که ها هفت مسیر پلیاز بین آن ،پسس

گون شماره سه با طول پلی (.4شکلشدند )تری داشتند انتخاب کم

گون شماره ترین طول مسیر و پلیکیلومتر دارای بیش 9/28مسیر 

ترین طول مسیر را دارد. از نظر پهنای مسیر ومتر کمکیل 4/24هفت با 

گون ترین و پلیکیلومتر بیش 1/5گون شماره چهار با میانگین پلی

ترین پهنای مسیر را دارند که نشان کیلومتر کم8/0شماره شش با 

هم نزدیک ها از لحاظ پهنا، مساحت و طول مسیر بهگوندهد پلیمی

های شماره گوندست آمده در پلیی بههاباشند. با بررسی نقشهمی

هایی که این مناطق همراه جادهیک، دو، سه و هفت چندین روستا به

ای در ترین تراکم جادهخورد. بیشچشم میکند بههم متصل میرا به

های یک و گونترین منابع آبی در پلیهای یک داشته و کمگونپلی

باشد. براساس ماره چهار میگون شترین منابع آبی در پلیشش و بیش

های یک، دو و سه گونها، پلیگونهزینه تجمعی هر کدام از پلی

 ترین هزینه تجمعیبیش گون شماره هفتپلی ،هزینه تجمعی متوسط

که دارند. باتوجه به این هزینه تجمعی ترینگون شماره چهار کمو پلی

به  و داشتهقرار ای در مناطق صخره گون شماره چهارپلیکریدور 

پهنای  و دارای استبختکی کالمند متصل ارتفاعات شیرکوه و الی

ترین منابع هزینه تجمعی و بیش ترینکم کیلومتر(، 4/2-7/7) مناسب

نوان کریدور عبهرا توان آنباشد، میمیمعدن  آبی و فاقد آبادی و

 پیشنهادی مدنظر قرار داد.
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بین منطقه  هاندر دامگاکریدورهای پیشنهادی  :4شکل 

 بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه -حفاظت شده کالمند

 

 بحث
 شناختیبوم آشیان تحلیل و تجزیه انجام از آمده دستبه نتایج       

 مستقل متغیرهای پایه بر مطالعه مورد منطقه بزهای و کل برای

دهد، از میان متغیرهای مذکور ده می متغیر( نشان 21) زیستگاهی

غیر جاذب و ده متغیر دافعه و با افزایش میزان شیب منطقه بر مت

 گونه این مطلوب زیستگاه شود، کهکیفیت زیستگاه گونه افزوده می

 مناطق ویژهبه کوهستانی مناطق در عمده طوربه منطقه این در

 بز و کل تمایل. کندمی دوری دشتی مناطق از گونه و است ایصخره

 غربی دامنه از مناطق با و جنوبی بوده و قیشر شمالی، هایدامنه به

کل  شدید دهنده وابستگی( نشان2 . نتایج مدل )جدولکندمی دوری

مناطق  مثبت فراوانیضریب  ت.اسدار ی و شیباصخره مناطق به و بز

ای و ضریب مثبت درصد شیب، کیفیت زیستگاه با حضور این صخره

داری با متغیر تباط معنیدهد. حضور بز وحشی اررا نشان می متغیرها

ای دارد و گونه به انحراف از میزان بهینه این متغیرها مناطق صخره

  گونهاین نتیجه با رفتارشناسی و انتخاب زیستگاه . حساس است

گونه برای گریز از  . در واقع،(1992و همکاران،  Foxد )خوانی دارهم

ای هناطق صخرگرگ( و شکارچیان )انسان( به م )پلنگ و خوارانهطعم

 هیچ دار وابستگی شدید دارد دلیل آن این است که تقریباًو شیب

 و کند حرکت هاصخره بز وحشی روی مثل تواندنمی دیگری حیوان

دار ای و شیبهدر نتیجه مناطق صخر ( و1387)ضیایی،  نیفتد پایین

 Sarhangzadeh مطالعات کنند.امنیت باالیی را برای گونه فراهم می

مصطفوی و در منطقه حفاظت شده کوه بافق، ( 2013کاران )و هم

در ( 2010) شمس و همکارانپارک ملی الر،  در (1389همکاران )

نیز  نتایج مشابهی  را در مورد وابستگی منطقه حفاظت شده هفتاد قله 

 زیاد، ارتفاع ای نشان داده است.های صخرهکل و بز به زیستگاه

مین علت تراکم حضور گونه ههداده و بمطلوبیت زیستگاه را افزایش 

نتایج  های میدانی وبراساس بررسی است. تردر ارتفاعات باال بیش

متر از  3200تا  متر 2200ارتفاع  در وحشی بزدهد نشان میتحقیق 

دارد، این حضور در مناطق کم ارتفاع در  حضور ا بیشترسطح دری

از محدوده  ناطقیدهد که به گریزگاه نزدیک است. مجاهائی رخ می

خاطر نامناسب بودن هبرای حضور گونه ب متر 3200–2200ارتفاعی 

جمله شیب مطلوبیت ندارد. در واقع مناسب بودن  سایر متغیرها از

تنها فراهم بودن مجموعه شرایط دارد و زیستگاه برای گونه بستگی به 

 ایجنتها با این یافتهکند. یک متغیر مطلوبیت زیستگاه را مشخص نمی

زاده ، سرهنگ( در پارک ملی الر1389مصطفوی و همکاران ) مطالعات

و فراشی در پارک  شده کوه بافقدر منطقه حفاظت (1390) و همکاران

شده در منطقه حفاظت (2010) شمس و همکارانملی کاله قاضی، 

در منطقه  مخصوصاًا ههتراکم و ترافیک جاد مشابه است.هفتاد قله 

فاصله  اههجاد ازداشته و گونه داری در مدل نیتاثیر مع و زیاد

دارای ضریب مثبت آسفالت ای ههگیرد. در مدل، فاصله از جادمی

 محدودکننده عامل عنوانهدهنده این است که جاده باست و نشان

را  وسائط نقلیه( ا )عبور و مرورههوجود جاد گونه و شودمحسوب می

متخلفین  ا ورودههاز طرفی جاد. کندها دوری میتحمل نکرده و از آن

 شکاردر واقع گونه از متخلفین  ای گونه آسان نموده وههرا به زیستگا

کل و  نماید.کنند دوری میوارد میبه گونه های اصلی را که آسیب

هایی از روستاهای و بخش کنندبزها از روستاهای باسکنه دوری می

سرسبز و نیز امنیت  گیاهیوجود پوشش علتهخالی از سکنه را ب

نیز به نتیجه  (1390) زاده و همکاران. سرهنگدندهمی نسبی ترجیح

عنوان بهروستاهای خالی از سکنه مشابهی رسیدند و نشان دادند، 

آیند و کل و بز از شرایط زیستگاهی شمار نمیعامل محدودکننده به

ه و کند. ولی گونه از روستاهای با سکنه دوری نمودآن استفاده می

مصطفوی و شود که با نتایج برای گونه یک عامل مزاحم محسوب می

درصد  60بیش از  مشابه است. ( در پارک ملی الر1389همکاران )

 شدهکریدورهای پیشنهادی بین منطقه حفاظت وسعت
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های مطلوب شکار ممنوع شیرکوه را زیستگاهمنطقه بهادران و   - کالمند

کریدور پیشنهادی  هفتدست آمده ایج بهبه نت توجه با دهند.می تشکیل

مناطق  وجز هفتو یک، دو، شش . کریدورهای شماره انتخاب شد

علت وجود چندین آیند اما این مناطق بهشمار میمطلوب منطقه به

روستا و مزارع کشاورزی امنیت الزم را برای عبور کل و بزها فراهم 

پست در منطقه در انتها به مناطق  سهکنند. کریدور شماره نمی

از  پنجشود و کریدور شماره بهادران متصل می -حفاظت شده کالمند

 چهار. کریدور پیشنهادی شماره نیستمنابع آبی کافی برخوردار 

بسیار مناسبی برای  شرایطدارای و ترین هزینه تجمعی دارای کم

این وضعیت  .باشدجایی کل و بزها در بین سایر کریدورها میهجاب

اراضی جاده، ) ترین تعارضات، کممنابع آبیو پهنای مسیر،  شامل طول

باشد. دره دامگاهان در این کریدور واقع شده است، می (، معادنزراعی

که ادامه منطقه کوهستانی  زیاددارای چشمه دامگاهان با دبی آب 

. باشدمیبهادران  -روباز تا مرز شمالی منطقه حفاظت شده کالمند

مرز منطقه شکار ممنوع شیرکوه متصل به  یااین کریدور در ابتد

ای و در نهایت ارتفاعات منطقه و در طول مسیر شامل مناطق صخره

. مجموعه این عوامل استبختکی کوه و الیمتصل به ارتفاعات کنج

 چهاروجود آورده که که کریدور پیشنهادی شماره شرایطی را به

ه نتایج پژوهش حاضر مقایس باشد.کل و بزها می مسیر حرکتیبهترین 

بالقوه بز  یاطبارت هاییستگاهز یینتع( که به 1395) با نتایج کریمی

شاهو و بدر و  -شده کوساالندر حد فاصل مناطق حفاظت یوحش

با پرداخته بود، مغایرت دارد و نشان داد  در استان کردستان یشانپر

 یندر ب یامذکور، توسعه شبکه جاده یستگاهدو ز یادتوجه به فاصله ز

ها در حال پراکنش روستا یتوسعه و الگو باغات و مزارع، دو منطقه،

 دور از دسترس است. یدور،کر یستگاهز یجادحاضر امکان ا

شود تمهیدات مناسبی می پیشنهاددست آمده توجه به نتایج به با       

کوه در مسیر اتصال جهت احداث روگذر و زیرگذر برای جاده کنج

بهادران که محل  -دی به منطقه حفاظت شده کالمندکریدور پیشنها

 باشد، درنظر گرفته شود.عبور کل و بزهای منطقه می
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