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 1397 آبانتاریخ پذیرش:            1397 مردادتاریخ دریافت: 

 چکیده

وحش در سطح وسیع شده است لذا حفظ و گسترش های حیاتکه رشد جمعیت، باعث تخریب زیستگاهجاییامروزه از آن 

 توان به کیفیت زیستگاهراحتی میزیستی دارد و با ارزیابی زیستگاه بهتبع آن، تنوعوحش و به سزایی در حفظ حیاتها نقش بهزیستگاه

ست. این پژوهش با هدف تعیین اهای جبیر در استان کرمان ترین زیستگاهمس، یکی از بهترین و امنشده سنگ رسید. منطقه حفاظت

آوری(، تابستان )دوره وره برهبرای فصول بهار )د 1396لغایت  1395های طی سال HEPعوامل مؤثر برحضور جبیر با استفاده از روش 

جبیر مورد استفاده قرارگرفتند  ای که برای ارزیابی زیستگاه گونهعمده هایگرفت. متغیر گیری( انجامگرما و کم آبی( و پاییز )دوره جفت

نظر به سه ایستگاه بوته. ابتدا زیستگاه مدهای متوسط پرهگیاهی، فاصله تا منبع آب، درتودهشیب، ارتفاع، گریزگاه، زی از: عبارتند

دهی شدند. نتایج ارزیابی ای شاخص تعیین و رتبههمتغیر  HEPبندی، سپس با استفاده از روش)کوهستان، تپه ماهور و دشت( تقسیم

ها از نسبت به سایر قسمت HSI ،89/0ا شاخص تابستان ب - ماهور در فصل بهارهزیستگاه تپه ،نشان داد HEPمنطقه با استفاده از روش 

گیاهی در تمامی فصول برای هر دو ایستگاه، از رتبه تودهمطلوبیت باالتری برخوردار است و از بین متغیرهای مورد استفاده، متغیر زی

توان در اجرای اقدامات حفاظتی یمیج این مطالعه باشد. از نتاباالتری برخوردار بود که این نشان از غنی بودن منطقه برای تغذیه گونه می

 ستفاده نمود.های مطلوب در استان کرمان اومدیریتی جهت افزایش سطح زیستگاه

  شده سنگ مس، گونه جبیر، منطقه حفاظتHEP زیستگاه، مدلارزیابی  کلمات کلیدی:

 mymorovati@ardakan.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
 هاخود مسئول انقراض بسیاری از گونه انسان با رشد فزاینده       

 Douglasباشد )های طبیعی میگیری در زیستگاهتغییرات چشم و

( و با افزایش 2017و همکاران،  Hindmarch؛ 1994و همکاران، 

 هایکریدور کاهش باعث هاشهر بین ارتباطی هایزیرساخت

(. 2013و همکاران،  Makki) است وحش شدهزیستگاهی در حیات

وحش را تهدید ه حیاتحال حاضر عوامل متعددی وجود دارد ک در

باشد. با ها میها تخریب زیستگاهکند که ازجمله بارزترین آنمی

به تنهایی  1980 سال تا هازیستگاه ، تخریبIUCNهای به آمار توجه

که جاییآن خود اختصاص داده است و ازها را بهانقراض %30 حدود

ها آن هایش وابسته به محیطی است کهگونه برای رفع حداقل نیاز

ترین فاکتور برای جمله مهمرا برآورده سازد، پس زیستگاهش از

؛ کریمیان و 1385باشد )کرمی و همکاران، می ادامه بقای آن

(. لذا برای دستیابی 2017و همکاران،  He؛ 1394جعفری، حسین

حیاتی موجودات  بستر که طبیعی هایزیستگاه حفظ پایدار، توسعه به

باشد، حائز اهمیت است و زمانی به زمین میساکن بر روی کره 

خوبی بشناسیم ها را بههای زیستگاهآن خواهیم رسید که ویژگی

 Iman؛ 2017و همکاران،  Herzoga؛ 1394)پورقاسم و همکاران، 

ریزی بوم (. در برنامه2017و همکاران،  Yang؛ 2009و همکاران، 

ی برای شناسایی زیستگاه اطالعات مفید ارزیابی هایروش شناسی،

گذاران مربوطه ریزان و سیاستها در اختیار برنامهو مدیریت آن

سازی (، بنابراین مدل2017و همکاران،  Ruterدهد )قرار می

مطلوبیت زیستگاه و بررسی آن یک راه حل علمی و عملی برای 

، Atkinsonو  Canterباشد )ها میدستیابی به محدوده توزیع گونه

های ابداع شده بر دو (. مدل2015و همکاران،  Fukuda؛ 2011

 ،های حضور و عدم حضورهای وابسته به دادهمدل -1نوعند: 

های وابسته به داده فقط حضور )حسینی و همکاران، مدل -2

(. در 1393؛ قندالی و همکاران، 1396؛ رمیاز و همکاران، 1396

توزیع  واقع اساس کار ارزیابی زیستگاه، کمی کردن روابط بین

(. 1385باشد )کرمی و همکاران، گونه با محیط زنده و غیرزنده می

میالدی،  70های مدل سازی زیستگاه در دهه برای اولین بار روش

آمریکا تحت عنوان  متحده وحش و آبزیان ایاالتحیات برای بررسی

صحنه ؛ خاکی1394، ایجاد شد )پورقاسم و همکاران، HEPمدل 

توان به مطالعات انجام شده در ازجمله می(. 1390و همکاران، 

به ارزیابی اثرات  (2013)این زمینه اشاره کرد. مکی و همکاران 

وحش قمیشلو شناسی کنارگذر غرب اصفهان بر پناهگاه حیاتبوم

پرداختند. در این پژوهش با ارزیابی کیفی  HEP با استفاده از روش

 5ت میدانی، زیستگاه از طریق بررسی جامع منابع و مشاهدا

متغیر مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه شامل: پوشش گیاهی، شیب، 

ارتفاع، فاصله تا آب، فاصله تا جاده درنظر گرفته شد و در نهایت 

برای  HSIهای زیستگاهی مربوطه از طریق محاسبه ضریب واحد

حالت قبل و بعد جاده  2گونه آهو در مساحت زیستگاه  گونه در 

ین بررسی نشان داد که در اثر احداث آزاد دست آمد. نتایج اهب

واحد زیستگاهی برای گونه آهو از دست رفته  7710میزان راه، به

به ارزیابی زیستگاه پایکای  (1390)صحنه و همکاران است. خاکی

های رگرسیون با استفاده از روش( (Ochotona rufescensافغانی 

شده لشگردر، حفاظت منطقه موردی: )مطالعه HEP و دوتایی منطقی

ای ازجمله های عمدههمدان( پرداختند. در این مطالعه فاکتور

عنوان متغیر زیستگاهی شیب، ارتفاع، جهت و پوشش گیاهی به

برای ارزیابی زیستگاه گونه مورد اریابی قرار گرفت. نتایج حاکی 

از آن بود که متغیر پوشش زمین نقش مهمی در مطلوبیت 

ها چنین نقش ارتفاع بسته به سایر متغیرو هم زیستگاه پایکا دارد

هدف از این پژوهش ارزیابی مطلوبیت  باشد. مثبت یا منفی تواندمی

شده سنگ مس با استفاده از زیستگاه جبیر در منطقه حفاظت

هایی که در کیفیت است که در  این روش فاکتور (HEP)مدل 

ده از نمودار درختی گذار بودند، با استفازیستگاه گونه مدنظر تأثیر

 تعیین شدند.  

 

 هاشمواد و رو
منطقه حفاظت شده سنگ مس در : منطقه مورد مطالعه        

 تا E5803  و شمالی عرض N2858  تا N2850  مختصات

E5811  نای. است گرفته قرار النهارگرینویچ نصف از شرقی طول 

 در و استان کرمان مرکز شرقجنوب کیلومتری 205 در منطقه

 عنوانبه 1389 سال از و واقع بم شهرستان جنوب کیلومتری 20

 11مساحت منطقه حدود  .است شده تعیین شدهحفاظت منطقه

 کوه به مربوط متر 3400 ارتفاع باشد. حداکثرهزار هکتار می

 دشت حوالی در متر 1550 ارتفاع حداقل و( قدمگاه)مس  سنگ

 یشمال بخش قرارگیری به توجه اقلیم منطقه با .باشدمی تلبور

 در جنوبی بخش و لوت خشک و گرم کویر حاشیه در منطقه

 دارای و بوده خنک تا گرم نیمه خشک، خیلی کوهستانی، نواحی

شیب  .باشد می معتدل هایزمستان و خشک و گرم هایتابستان

 ربیغ و جنوبی هایبخش در و درصد 14 تا 0 بین عمدتاً منطقه

باشد )شناسنامه منطقه حفاظت  می درصد 38 تا 14 غالب شیب

 (.1396شده سنگ مس، 
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان کرمان و شهرستان بم :1شکل

 

 راستهجز  (Gazella bennettii) جبیر گونه :مطالعه مورد گونه       

Artiodactyla،  خانوادهBovide جنس  وGazella باشد. شباهتمی 

 هاادهم در بلند و نازک هایشاخ هاآن تفاوت و دارد آهو به زیادی

 IUCNبندی در طبقه. است شاخ فاقد ماده آهو کهدرصورتی است

کستان ترین طبقه نگرانی قرار گرفته است اما در ایران، پادر کم

جمعیت آن کاهش شدید داشته است )اکبری و  و افغانستان،

(. پراکندگی جبیر در جهان از شرق آفریقا، 1393همکاران، 

از  عربستان تا هندوستان و در ایران، حاشیه کویر مرکزی و لوت

ستان منطقه توران تا پارک ملی کویر، یزد، هرمزگان ،کرمان و سی

 (.1387باشد )ضیایی، و بلوچستان، می

وحش حیات منابع سازی برای نیاز کمی HEP روش کار:روش        

وحش و ماهیان اند توسط سرویس حیاتکه ارزش مالی نداشته

ایجاد شد  (USFWS: U.S.Fish and wildlife Service) آمریکا

؛ مکی و 1385؛ کرمی و همکاران، 1394)پورقاسم و همکاران، 

همکاران،  و Hightower ؛Rozan، 2011 و Dumax ؛1391 همکاران،

2012). HEP کلمات  مخففHabitat Evaluation Procedures 

هم بخش کمی و هم بخش کیفی زیستگاه را   HEPمدل باشدمی

دنبال یکدیگر انجام دهد که این دو بخش بهمورد ارزیابی قرار می

 شود کهمی شوند. در بخش کمی، زیستا بودن جانور مشخصمی

و در بخش کیفی،  خیر؟ یا هست ازیست موردنظر جانور تعداد آیا

مرادی ؛ وارسته1387شود )زارعی، مطلوبیت زیستگاه مشخص می

(. در واقع یک نمره به وضعیت تعدادی از 1394و همکاران، 

و همکاران،  Oliver) باشدمی نظر گونه مورد برای زیستگاه هایمتغیر

گام باید طی شود:  HEP، 5روش (. برای ارزیابی زیستگاه به2014

( تعیین اهداف مدل: ارزیابی مطلوبیت زیستگاه برای گونه که 1

 HIS (Habitat Suitabilityنتیجه این مرحله شامل شاخص 

Index)باشد که این شاخص بین ، شاخص مطلوبیت زیستگاه می

های مدل: در این گام باید با توجه ( تعیین متغیر2قرار دارد  0-1

 های تاثیر گذار شناسایی شوند.مورد مطالعه متغیربه رفتار گونه 

 
 مشخصات جبیر منطقه حفاظت شده سنگ مس  :1جدول 

 1396منبع : بازدید میدانی، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بم،

 شرح گونه هایویژگی

 جمعیت
 رأس 38: 95سال 

 رأس 56: 96سال 

 ماده 3نر به  1، 3/1 نسبت جنسی

 ترین دشمنمهم

 انسانی: شکار

 طبیعی: خشکسالی و سرما

 ولگردهای گونه جانوری: گرگ و سگ

 (متر30)منطقه  در موجود هایدره و هاشیب مناطق گریزگاه

 مراتع پاییزه
 منهدر چوبک، ها،گرامینه ماندهباقی ابوالجهل، هندوانه

 کسور درختچه شده ریخته هایبرگ شیرین،

 درمنه هایجوانه و هابرگ تازه، هایگرامینه قیچ، هایبرگ مراتع بهاره

 خارشتر کش،کاروان گل مراتع تابستانه

 (دموجو هایدره و هاشیب)است  یکسان گریزگاه مناطق با آوریمناطق بره

فاصله گله تا 

 آبشخور

 کیلومتر 5طور متوسط تابستان: به

 کیلومتر 3-2طور متوسط زمستان: به

تداخل زیستگاهی 

 با گونه پستاندار
 ندارد وجود خاصی گونه با زیستگاهی تداخل

 پاییز اوایل گیریفصل جفت 
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 شده سنگ مس )بم(ابستان گونه جبیر در منطقه حفاظتت-های مهم برای زیستگاه پاییزه و بهارهنمودار درختی تعیین متغیر :2شکل 

ایستی بها را ها، آن( مدل سازی: در این گام پس از تعیین متغیر3

های توصیفی، مدل شود:طریق می 5با هم ادغام کرد که از 

یس های احتمال بمدل های مکانیکی،مدل تشخیص الگو، هایمدل

 (.1394همکاران، مرادی و )وارسته های چندآماره متغیرهو مدل

بیر جدر این پژوهش با توجه به زیستگاه مورد نظر و رفتار گونه 

( برای تشریح چگونگی ارتباط 1)رابطه  از مدل تشخیص الگو

 ها با هم استفاده گردید. متغیر

HSI= (SIV1 SIV2 ....SIVn) 1/n                      :)1رابطه( 

: درجه SIV1 ،ستهامتغیربرابر تعداد  n: n/1در این رابطه: 

ه درجه مطلوبیت زیستگا :SIV2 ،1مطلوبیت زیستگاه برای متغیر 

 nدرجه مطلوبیت زیستگاه برای متغیر  :SIVn ،2برای متغیر 

زمان ( بررسی درستی مدل: در این گام بایستی دو سطح هم4

ده از زیستگاه منتخب های استفاگردآوری داده -1انجام بپذیرد: 

دست های بهکارگیری دادهشریح چگونگی بهت -2نظر ی مدگونه

مرادی و ؛ وارسته1385)کرمی و همکاران،  آمده از زیستگاه

 (.1394همکاران، 

سازی سازی مدل: در این گام، مراحل مختلف مدل( مستند5 

 (.1385)کرمی و همکاران،  توسط ارزیاب بایستی مکتوب شود

شده منطقه حفاظت ،HSIدست آوردن شاخص هبرای ب       

ماهور و کوهستانی،  تپه دشت، :شد سه ایستگاه تقسیم مس به سنگ

نه حضور گو ماهور تپه و که در دو ایستگاه دشتبا توجه به این

مودار این دو ایستگاه درنظر گرفته شد و با توجه به نوجود داشت 

و دها در ها به هریک از متغیردرختی تهیه شده و تعیین متغیر

 داده شد و 2( طبق جدول 5تا1ایستگاه مورد نظر رتبه کیفی )

 دست آمد.هب 2)طبقه( براساس رابطه  سپس رتبه کمی هر متغیر

 
 

 

 : توصیف رتبه کیفی2جدول 

 خیلی ضعیف

 ضعیف

1 

2 

 3 متوسط

 4 خوب

 5 عالی
 

  (:2)رابطه

  

   نتایج

تپه  هایایستگاههای تعیین شده برای در ابتدا متغیر         

تابستان( به  -پاییزه و بهاره) نظرماهور و دشت در فصول مد

(. سپس 8و 7 ،4، 3دهی شد )جداول صورت کیفی و کمی رتبه

نظر با در فصول مد های کمی برای هر ایستگاهبا توجه به رتبه

)جداول  دست آمدهدرجه مطلوبیت هر متغیر ب 2 توجه به رابطه

انتها با قرار دادن درجه مطلوبیت هر متغیر ( و در 10و  9، 6، 5

برای دو ایستگاه تپه ماهور و دشت در فصول مدنظر  1 در رابطه

 دست آمد.   ه( بHSI) شاخص مطلوبیت کمی
 

 دهی کمی و کیفی زیستگاه پاییزه ایستگاه دشترتبه :3جدول 

 

 

 متغیر رتبه کیفی رتبه کمی

 شیب ضعیف 2

 فاصله تا منبع آب ضعیف 2

 توده گیاهیزی خوب 4

 وجود گریزگاه  متوسط 3

 ارتفاع متوسط 3
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 ابستانت -دهی کمی و کیفی زیستگاه بهاره: رتبه4جدول 

 ایستگاه دشت 

تابستان  -دهی کمی و کیفی زیستگاه بهارهرتبه: 8جدول  

 ماهورایستگاه تپه

 متغیر رتبه کیفی رتبه کمی

 شیب خوب 4

 فاصله تا منبع آب متوسط 3

 توده گیاهیزی عالی 5

 وجود گریزگاه خوب 4

 های متوسط پربوتهدره خوب 4

  سایه خوب 4

 متغیر رتبه کیفی رتبه کمی 

 شیب خوب 4

 فاصله تا منبع آب خوب 4

 توده گیاهیزی عالی 5

 وجود ریزگاه عالی 5

 پربوتههای متوسط دره عالی 5

  سایه خوب 4
   

ییزه کار گرفته شده در نمایه مطلوبیت زیستگاه پاهای بهمتغیر :5جدول 

 ها ایستگاه دشتکمی متغیر جبیر و اندازه

کار گرفته شده در نمایه مطلوبیت های بهمتغیر :9جدول  

 ماهورزیستگاه پاییزه، جبیر ایستگاه تپه

 

 

 
   

کار گرفته شده در نمایه مطلوبیت زیستگاه های بهمتغیر :6جدول 

 ها ایستگاه دشتابستان جبیر اندازه کمی متغیرت -بهاره

 مطلوبیت نمایه در شده گرفته کاربه متغیرهای :10جدول  

 ماهورابستان، جبیر ایستگاه تپهت -زیستگاه بهاره

 

 

 
   

 زیستگاه (HSI)شاخص مطلوبیت   ماهورتپهدهی کمی و کیفی زیستگاه پاییزه ایستگاه رتبه :7جدول 
 

 متغیر رتبه کیفی رتبه کمی

 شیب خوب 4

 فاصله تا منبع آب متوسط 3

 زی توده گیاهی خوب 4

 وجود گریزگاه خوب 4

 ارتفاع خوب 4
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   بحث

جبیر با توجه به نمودار در این پژوهش مطلوبیت زیستگاه        

برای حضور گونه در دو ایستگاه  شاخص هایمتغیر درختی و تعیین

دشت و تپه ماهور، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به رفتاری 

تابستان(  -که گونه مدنظر در فصول مورد مطالعه )پاییزه و بهاره

ییز متغیر که برای فصل پا 5از خود داشت برای زیستگاه پاییزه، 

تابستان، در دو ایستگاه مشخص شد. در -متغیر در فصل بهار 6و 

های شیب، گیری حیوان متغیردلیل فصل جفتزیستگاه پاییزه به

توده گیاهی و زیستگاه گریزگاه و زی وجود آب، منبع تا فاصله ارتفاع،

های شیب، فاصله تا منبع آب، وجود گریزگاه، متغیر تابستان -بهاره

با توجه به رفتار گونه تعیین  توده گیاهیهای پربوته و زیدره سایه،

توده گیاهی باالترین رتبه در زیستگاه پاییزه گردید. متغیر زی

داد که  اختصاص خودبه تابستان دشت، را -( و زیستگاه بهاره8/0)

لحاظ تغذیه برای گونه این امر حاکی از غنی بودن زیستگاه به

 HSIکیفی و اعداد -دهی کمیرتبه باشد. با توجه به جداولمی

است، نشان از مطلوبیت  5/0دست آمده که حداقل آن بیش از هب

چنین با توجه باشد. همباالی زیستگاه برای گونه مورد مطالعه می

های کوتاه و پربوته را به دشت صاف به رفتار جبیر که تپه ماهور

 به مربوط 89/0 آمده، دستهب شاخص باالترین دهدمی ترجیح

طورکلی به ماهور بوده است.تابستان در ایستگاه تپه -زیستگاه بهاره

زیستگاه باالیی  مطلوبیت دارای )بم( شده سنگ مسحفاظت منطقه

باشد. ماهور میو هم قسمت تپه دشت قسمت در هم جبیر برای گونه

توده آب و زی نظر دو نیاز زیستگاهی طورکلی اززیستگاه جبیر را به

خواری مطلق سرشاخه طوربه جبیر گونه کرد. توان بررسیمی یگیاه

ها تر از آنکند و در فصل بهار با رویش گیاهان علفی، بیشنمی

کند. بنابراین انتخاب رژیم غذایی برای گونه جبیر به تغذیه می

های پوششی و نوع گیاه، مراحل فنولوژی، فصل، وجود تنوع فرم

میدانی از منطقه  با توجه به بازدیدها بستگی دارد. فراوانی آن

جبیر در فصول مدنظر مورد استفاده  گونه که توسط ارجحی گیاهان

گرفت بسیار متنوع بود. فصل بهار: گیاهان قیچ حیوان قرار می

(Zygophyllumگرامینه ،)( هاPoaceae) شدت . فصل تابستان: به

باشد که با ( میAtraphaxis spinosaکش )دنبال بوته کاروانبه

 HEPهای انجام شده در پارک ملی خبر با روش توجه به پژوهش

کش تشخیص میان گیاهان موجود در فصل تابستان گیاه کاروان از

شده سنگ مس داده شد که با نتایج حاصله از منطقه حفاظت

های های گرامینه، برگماندهباشد. فصل پاییز: باقییکسان می

های شیرین. بنابراین وجود درمنهریخته شده درخت کسور و 

ای عالوه بر تامین غذای حیوان در ای و بوتههای درختچهگونه

طورکه بیان شده باشد. همانفراهم نمودن پناه حیوان مؤثر می

های کم ماهورباشد اما تپهزی میکه دشتجبیر با این است گونه

ها ماهور دهد که وجود تپههای صاف ترجیح میارتفاع را به دشت

چنین دنبال دارد همیستگاهی را بهز گیاهی و تراکم منطقه تنوع در

های دهد. زیستگاهمقاوت و سازگاری گونه با محیط را افزایش می

های مکانیسم دهندهمنتخب جبیر )مناطق بیابانی و دشتی( نشان

نمونه از گیاهانی  برای باشدمی و رفتاری آن فیزیولوژیک یافته توسعه

کند که دارای رطوبت باالیی باشند تا در کنار تغذیه، تغذیه می

داران که سم استذکر الزم به کند.نیازش هم تأمین می آب مورد

کنند. می استفاده مناطق بیابانی های طبیعی درها و گودالچشمه از

لحاظ بیولوژیکی به جبیر زیستگاه در هاو آبشخور هاچشمه وجود پس

های متنوع همراه فرمکه وجود این منابع آبی به مهم هستند چرا

کند. در منطقه حفاظت به افزایش تراکم زیستگاه کمک می گیاهی

هایی که حضور گونه در آبشخور در مکان 4شده سنگ مس 

آوری( تابستان )بره -گیری( و بهارهفصول حساس پاییز )جفت

یا کرده تر است، تعبیه شده و شرایط مطلوبی برای جبیر مهبیش

 است. 

گردد با تقویت و مدیریت پوشش گیاهی و لذا پیشنهاد می       

. منابع آبی در این منطقه به ازدیاد این گونه با ارزش کمک شود

ازجمله مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، مطالعه اکبری 

های به بررسی ترجیح زیستگاهی و اندازه گروه (1392) و همکاران

وحش دره انجیر یزد در پناهگاه حیات (Gazella bennettii)جبیر 

وحش حیات پناهگاه داد جبیر در پرداختند. نتایج این مطالعه نشان

های های پایکوهی را نسبت به دشتها و دشتدره انجیر، کوهپایه

های زیستگاه درصد 25که  پایکوهی هایدشت دهد.ترجیح می صاف

ود، پناه، منابع آبی و سایر منابع شجبیر را در منطقه شامل می

کند. های زیستگاهی تأمین میمورد نیاز جبیر را بهتر از سایر تیپ

خصوص ترین فعالیت روزانه جبیر بهبراساس نتایج مطالعه، بیش

فصل تابستان و پائیز، هنگام صبح و قبل از گرم شدن هوا است.  در

 Shivaji Narwade (2016)و  Chandrakant Gaikkwadمطالعه 

غربی وضعیت زیستگاه جبیر و توزیع فعلی آن را در منطقه جنوب

هند بررسی کردند. در این  Maharashtraدر شهر  Deccanفالت 

 Maharashtraدر شهر  وحشحیات حومه را در ایجاده اثرات مطالعه

جا بررسی کردند. در این 2012تا ماه مه  2011از ماه ژوئن 

وحش در معرض خطر از بین این پناهگاه حیاتمشاهده شد که 

ای مانند خط های در حال توسعه جادهرفتن زیستگاه است. پروژه

ای و تهدیدات دیگر مانند حرکت وسیله آهن و بزرگراه منطقهراه

های آوارگان برای در پناهگاه و تعداد روز افزون تکه نقلیه از جاده

مسئول کاهش  ها،توسعه و دیگر مسکونی جدید هایپروژه



 1398 پاییز، 3، شماره دهمیازسال                                                          پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 

27 
 

رسد که در چند نظر میهای مناسب جبیر است. بهدر زیستگاه

سال آینده این پناهگاه برای حرکت این گونه محدودیت ایجاد 

 کند. 
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