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 يدر منطقه الموت شرق )Sus scrofa( ستگاه گرازيت زيمطلوب يمدل ساز

  نياستان قزو
 

  ۴و عبدالحسين مظفري ۳، فرهاد عطايي۲*، بهمن شمس اسفندآباد۱د گشتاسبيحم
 ، ايرانستيط زيعضو هيئت علمي دانشگاه مح ۱

  ، ايرانعضو هيئت علمي گروه محيط زيست دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك ۲
  ، ايرانستيط زيکارشناس دانشگاه مح ۳

  ، ايراننيست استان قزويط زياداره کل مح يعيط طبيمعاون مح ۴

  )۲۰/۱/۱۳۹۱تاريخ تصويب:  ، ۳/۷/۱۳۹۰تاريخ دريافت: (

 

  دهيچک

طعمه  تيکاهش جمع رينظ ير عواملياخ يپراکنده شده است. در سال هاگراز در سراسر ايران به جز مناطق کامال خشک و بي آب 

 اراضي طبيعي به زمين هاي کشاورزي وتبديل گر يد ين گونه شده است. از سويات يش جمعيپلنگ منجر به افزا رينظ خواران آن

ها  مزارع و باغ يوان و رانده شدن آن به سويدر دسترس ح يف دام اهلي در زيستگاه هاي طبيعي حيوان منجر به کاهش غذايتعل

ن عوامل موثر يين پژوهش به منظور تعيدر ا باشد. يم ين گونه و منافع جوامع محليحفاظت از ان يض بن امر تعاريجه اينت كهده يگرد

ستگاه با يت زيمطلوب ياز مدل ساز ،يعوامل انسانر ين تاثييتع ژهيبه ومنطقه شکار ممنوع الموت  يبر پراکنش گراز در بخش شرق

ک به روستا، باغ و مزرعه يطق نزددهد که گراز منا يج بدست آمده نشان مينتاد. ياستفاده گرد يان بوم شناختيل عامل آشيکرد تحليرو

مطلوب گراز قرار  يستگاه هايا مجاور زيروستا در داخل و  ۴۰ن يدهد. همچن يح ميب کم را ترجيبا ارتفاع و شمناطق رودخانه و و 

ن حفاظت از گراز و يب ين امر نشان دهنده تعارض بااليا اند. ل شدهيستگاه ها از باغ ها و مزارع تشکين زي% از ا۲۷ش از يگرفته و ب

  ن تعارض است.يکاهش ا يژه برايو يزيبه برنامه ر منوطن منطقه يا يدرجه حفاظت يارتقا و بودهن منطقه يدر ا يمنافع جوامع محل

  

  الموت مدل مطلوبيت زيستگاه، گراز، تحليل عامل آشيان بوم شناختي، منطقه شکار ممنوع:واژه هاي کليدي
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  مقدمه

در سراسر ايران به جز مناطق کامال خشک و بي آب  گراز

 رينظ يعوامل. )Goshtasb, 2001( پراکنده شده است

پلنگ  ماننديت گوشتخواران بزرگ کشور کاهش جمع

عالوه بر اين ده است. يت گراز گرديش جمعيمنجر به افزا

هاي کشاورزي و ساير  تبديل اراضي طبيعي به زمين

هاي اهلي در مناطق  هاي توسعه و نيز تعليف دام فعاليت

جنگلي و غير جنگلي که زيستگاه هاي طبيعي اين حيوان 

در  غذاياهش منابع منجر به کگردند،  محسوب مي

آن را به سوي اراضي زراعي،  و دهين گونه گرديدسترس ا

ن يجه اي. نتهاي جنگلي روانه مي سازد هالستانباغات و ن

در  ين حفاظت از گراز و منافع جوامع محليامر تعارض ب

 Ziaei( اکثر نقاط واقع در محدوده پراکنش آن است

و بخش هر دتوان به  ين مناطق مياز جمله ا ).2008

ن يمنطقه شکار ممنوع الموت در استان قزو يو غرب يشرق

ن يبه منظور مقابله با اح يصح يزيبرنامه ر اشاره نمود.

ر عوامل موثر بر پراکنش ياز تاث يآگاه ازمندين تعارض

مدل  بر آن است. ير عوامل انسانيژه تاثيگراز و به و

مطلوبيت زيستگاه عوامل زيست محيطي موثر بر 

زيستگاه گونه را شناسايي، مطلوبيت هر بخش  مطلوبيت

  از سرزمين را براي گونه تعيين مي کند. 

هاي مطلوبيت زيستگاه  ها که در قالب نقشه نتايج اين مدل

هاي  شوند کمک بسياري در تعيين اولويت ارائه مي

هاي حفاظتي  حفاظتي و افزايش کارآمدي برنامه ريزي

ن يدر ا .)Guisan and Zimmerman, 2000(کند             مي

 يان بوم شناختيل عامل آشيکرد تحليپژوهش از رو

)Hirzel, 2001( ستگاه گراز يت زيمطلوب يمدل ساز يبرا

منطقه شکار ممنوع الموت استفاده شد.  يدر بخش شرق

 يها در سال يان بوم شناختيل عامل آشيکرد تحليرو

 داخل و خارج از هاي پژوهشدر  يارير استفاده بسياخ

مثال در داخل کشور در مورد  يافته است. برايکشور 

 ;Goljani, 2009( ير گوسفند وحشينظ ييها              گونه

Shams, 2011 ،(يبز وحش )Farashi, 2007; 

Mostafavi,2009 ،(يخرس قهوه ا )Ataii, 2009( کار  هب

اين تحليل ن در خارج از کشور يگرفته شده است. همچن

 .e.g(انجام شده است  يمتعدد يها     گونه يبر رو

Cassinello et al., 2006; Hirzel, 2001.(  شايان ذكر

گراز در داخل کشور مدل  يها ستگاهيز يتاکنون برا است

  ستگاه صورت نگرفته است. يت زيمطولب يساز

حضور گراز در منطقه  يها ن پژوهش با ثبت دادهيدر ا

 ،و تابستانبهار  يها در فصل يشکار ممنوع الموت شرق

د تا عوامل يانجام گرد يان بوم شناختيل عامل آشيتحل

ستگاه گراز در منطقه يت زيموثر بر مطلوب يستگاهيز

ان مشخص ين ميدر ا يو نقش عوامل انسان ييشناسا

 يها ستگاهيز ،ج مدلين با استفاده از نتايگردد. همچن

آن  يانمطلوب و پراکنش گراز در سطح منطقه و همپوش

با انجام اين مطالعه در مشخص گردد.  يانسان با منابع

توان عالوه بر افزايش دانش بوم  مشابه مي هاي بررسيکنار 

 ،شناسي درباره اين گونه در محدوده پراکنش آن

تصميمات مناسب مديريتي براي حفاظت از اين گونه در 

 .نمودبخش شرقي منطقه شکار ممنوع الموت اتخاذ 

 

 روش کار

 همنطقه مورد مطالع

در موقعيت  يشرق منطقه تيراندازي و شكار ممنوع الموت

دقيقه  ۳۵درجه و  ۳۶دقيقه تا  ۱۷درجه و  ۳۶جغرافيايي 

 ۵۲درجه و  ۵۰دقيقه تا  ۱۸و درجه  ۵۰عرض شمالي و 

هاي  دقيقه طول شرقي در بخش كوهستاني بين استان

تهران، بخش مركزي قزوين و رودبار شهرستان  مازندران،

ن يا. )۱(شکل ستان قزوين) محصور مي باشد(از توابع ا

  باشد. يم هکتار ۶۸/۹۳۳۷۸راي وسعتي برابر با منطقه دا
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  موقعيت منطقه الموت شرقي در کشور و در استان قزوين -۱شکل 

  

گونه پرنده  ۴۷گونه پستاندار،  ۲۳ از منطقه الموت شرقي

 گونه خزنده و دوزيست گزارش شده است. ۲۰ و بيش از

توان به گرگ، روباه ،شغال، پلنگ  از پستانداران منطقه مي

،سياه گوش، گربه وحشي، بز وحشي و گراز اشاره نمود. از 

توان كبك  هاي بارز پرندگان اين منطقه مي گونه

دري،كبك معمولي، كبك چيل، تيهو، انواع پرندگان 

شكاري و از خزندگان و دوزيستان منطقه، انواع مارمولك، 

الك پشت و از ماهيان، قزل آالي رنگين كمان،  قورباغه،

 Qazvin( سس ماهي، كولي و اردك ماهي را نام برد

Provincial office of Department of Environment, 

2009.(  

  

  شيوه اجراي پژوهش

 ستگاهيت زيه مدل مطلوبيته

سازي مطلوبيت زيستگاه  ي که براي مدليها مجموعه روش

هاي مبتني بر  توان به دو دسته روش روند را مي کار مي هب

هاي مبتني بر داده  هاي حضور و عدم حضور و روش داده

. )Brotons et al., 2004( هاي حضور تقسيم بندي کرد

در منطقه و انجام مصاحبه با  يمقدمات يدهايبازد يط

 يط بانان و افراد محلي، محيعيط طبيکارشناسان مح

پراکنده بوده و  د که گراز در سطح منطقهيمشخص گرد

ب ينان گراز را در آنها غايکه بتوان با اطم ين مناطقييتع

ن پژوهش تنها ين در ايار دشوار است. بنابرايدانست، بس

ن منظور يبد حضور پرداخته شد. يها داده يبه جمع آور

بانان، افراد محلي و  از اطالعات محيطدر ابتدا، با استفاده 

گراز ن حضور يش از ايپمسيرهايي که  ،يمحلشکارچيان 

حضور گراز بررسي  ارزيابيانتخاب و براي  است،ثبت شده 

صورت  هحضور گراز ب يدانيم يدهايان بازديدر جر شدند.

هايي نظير  مشاهده مستقيم و يا غير مستقيم (ثبت نمايه

و ...) با  هم زدن خاکآثار برجاي مانده از تغذيه، بر

ه يته يآمده برا نقاط بدست .ثبت گرديد GPS١استفاده از

  ستگاه گراز مورد استفاده قرار گرفت.يت زيمدل مطلوب

Dobson)2002را به شرح  يک مدل آماريجاد ي) مراحل ا

  زير بيان مي کند:

  ايجاد مدل مفهومي  - 

  کمي سازي ارتباطات مورد نظر در يک سيستم - 

                                                           
1 Global Positioning System 
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ارزيابي اعتبار مدل (قابليت مدل در پيش بيني رفتار  - 

  يک سيستم)

مورد نظر  ياه ارگيري مدل براي پاسخگويي به سوالبک - 

  .درباره يک سيستم

مدل مفهومي روابط علي و معلولي بين متغير وابسته 

ر گذار يتاث محيطي حضور گونه و متغيرهاي مستقل زيست

زيستگاه به مجموعه  ارائه مي کند. راستگاه يت زيبر مطلوب

براي  شود که آن را هاي فيزيکي محيط اطالق مي ويژگي

 ,Caughly and Sinclair( نمايد        گونه قابل زيست مي

محيطي تاثير  براي شناسايي متغيرهاي زيست ).1994

 هاي پژوهشگذار بر انتخاب زيستگاه گونه با مرور 

 توصيفي انجام شده بر روي رفتار و تعامل گونه با زيستگاه

)Etemad, 1985; Goshtasb, 2001; Ziaei 2008( 

که در تامين نيازهاي  ييرهاياز متغ يمقدمات يا مجموعه

   .ديگردزيستگاهي گونه تاثير گذار هستند، تعيين 

سازي رابطه بين نقاط حضور گونه و متغيرهاي  براي کمي

 محيطي منطقه مورد مطالعه از رويکرد تحليل عامل زيست

. براي انجام تحليل آشيان بوم شناختي استفاده گرديد

٢بايومپراختي از نرم افزار عامل آشيان بوم شن
 )Hirzel et 

al., 2004(  استفاده شد که تلفيقي از نرم افزارهاي آماري

و سامانه اطالعات جغرافيايي بوده و با فرمت نرم افزار 

 سازگاري دارد.  ٣ادريسي

تهيه شده  يطيست محيز يرهايمتغهاي  براي اينکه نقشه

ير رعايت توسط نرم افزار قابل استفاده باشد، نکات ز

 گرديد:

نقشه ها بررسي گرديد. بدين هم گذاري  روي يتقابل - 

محدوده يکساني را تحت پوشش قرار ها  معنا که نقشه

(در اين تحليل  تفکيک يکساني داشته باشند اندازهداده، 

متر برخوردار  ٣٠تفکيک برابر  اندازهاز  ها تمامي نقشه

  بودند.).

                                                           
2 Biomapper 
3 Idrisi 

 سازي براي نرمال .نرمال بودن متغيرها بررسي گرديد - 

استفاده  ٤کاکس - باکس تبديل از نقشه هاي تهيه شده

  شد. 

بودن نقشه ها بررسي شد تا  و قابل استفادهي گيکپارچ - 

هاي زمينه و غير  ها پيکسل تاييد شود که تمامي نقشه

  زمينه يکساني دارند.

 يرهايمجموعه متغ يبرا همبستگي س يماتر يبا بررس - 

محيطي  متغير هاي زيستن يب يد شده، همبستگيتول

تنها يکي از متغيرهايي که همبستگي بسيار بررسي شد تا 

در تحليل  )Hirzel et al., 2004%، ۸۰بيش از (بااليي دارند 

 يبا همبستگ رياز دو متغ يکيانتخاب  يبرا وارد شوند.

ر يگونه و تاث ينه بوم شناسياز اطالعات موجود در زم باال

  در مدل استفاده شد.  ييتنها رها بهيک از متغيهر 

 يرها و نحوه استخراج آنها براين متغيا ١در جدول 

ح است يالزم به توض ارائه شده است. بررسيمنطقه مورد 

رها مورد يمتغ يکل ياه هن جدول تنها مشخصيکه در ا

پ يک از تيهر  يمثال برا ياشاره قرار گرفته است. برا

آن  ير فراوانييمتغ و يا ر فاصلهيدو نقشه متغ ياهيگ يها

متغيير  ٥٩د. در مجموع يمحاسبه گرد ياهيپ گيت

  ها وارد شد.       استخراج و در تحليل

هاي متغييرهاي زيست محيطي  پس از آماده سازي نقشه

خروجي  تحليل عامل آشيان بوم شناختي انجام گرفت.

عبارتند از: ميزان  هاي تحليل عامل آشيان بوم شناختي

ميان متوسط شرايط مورد استفاده  (تفاوت ٥کنارگي

 ٦توسط گونه و متوسط شرايط منطقه)، ميزان ويژه گرايي

(نشان دهنده اين است که تا چه ميزان گونه در استفاده 

صورت تخصصي عمل مي کند)،  هاز منابع منطقه، ب

ا (نشان دهنده نقش هر يک از متغيرهاي هماتريس امتياز

ونه است.). تركيب زيست محيطي در مطلوبيت زيستگاه گ

هاي مختلفي از متغيرهاي زيست محيطي براي توليد 

کار گرفته شد تا بهترين  هب گرازمدل مطلوبيت زيستگاه 

مجموعه از متغيرها انتخاب شوند. مالك انتخاب بهترين 

                                                           
4 Box-Cox 
5 Marginality 
6 Specialisation 
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متغيرها، سهم مدل ايجاد شده با آنها (مدل نهايي) در 

مدل بود.  گونه و اعتبار» ويژه گرايي«و » كنارگي«توجيه 

با  متغيير در محاسبات وارد شدند. ١٦در مدل نهايي 

كه  )McArthur, 1957( ٧استفاده از مدل چوب شكسته

توسط نرم افزار محاسبه مي شود، تعداد عاملي كه 

داشتند، بيشترين نقش در توضيح ويژه گرايي گونه 

چهار الگوريتم  بايومپردر نرم افزار  مشخص گرديدند.

فاصله  ن هندسي فاصله، ميانگين هارمونيکميانه، ميانگي

و ميانگين کمينه فاصله براي محاسبه مطلوبيت زيستگاه 

براي انتخاب  ).Hirzel et al., 2004( ارائه شده است

الگوريتم مناسب اعتبار مدل هاي مبتني بر هر يک از 

به منظور ارزيابي صحت پيش ها بررسي گرديد.  الگوريتم

و  ٨ه از نمايه پيوسته بويسهاي مدل توليد شد بيني

استفاده شد  ٩نمودار فراواني تنظيم شده بر اساس سطح

)Hirzel et al., 2006(.  ١بين  نمايه پيوسته بويسمقادير 

مقادير مثبت نمايه نشان دهنده آن  متغير است. - ١و 

هاي مدل همسو با توزيع داده هاي  بيني  است که پيش

دهنده آن است  شانحضور است. مقادير نزديک به صفر ن

هاي مدل متفاوت از يک مدل تصادفي  که پيش بيني

باشد. مقادير منفي نيز نشان دهنده مدل نامناسب  نمي

ر فراواني تنظيم شده بر باشد. همچنين با تفسير نمودا مي

توان آستانه مطلوبيت زيستگاه را تعيين و  مي اساس سطح

يم نمود. زيستگاه را به دو طبقه مطلوب و نا مطلوب تقس

هم گذاري نقشه مناطق مطلوب و  در پايان با روي

نامطلوب بر روي نقشه جوامع انساني و نقشه محدوده 

ها و مزارع ميزان همپوشي بين پراکنش گراز و جوامع  باغ

  انساني بررسي گرديد.

  

  نتايج

عامل  ١٦عامل از  ٥طبق مدل چوب شکسته مک آرتور 

% کنارگي ١٠٠د که اين مدل  انتخاب شدن توليد شده در

% از کل ٩/٩٢ويژه گرايي گونه و در مجموع  ٨/٨٥و 

                                                           
7
 Broken stick 

8 Continuous Boyce Index 
9 Area Adjusted Frequency 

مقدار  ).٢اطالعات گونه را توضيح مي دهند (جدول 

) نشان دهنده آن ١بدست آمده براي كنارگي (بيش از 

است كه گراز مجموعه شرايط زيست محيطي متفاوت از 

شرايط ميانگين منطقه را ترجيح مي دهند. ميزان ويژه 

نشان دهنده آن است كه گونه به نيز  ١باالتر از  گرايي

دامنه محدودي از شرايط زيست محيطي منطقه وابسته 

است و در استفاده از منابع زيستگاه تخصصي عمل مي 

 .)٣محاسبه شده (جدول  ياهبر طبق ماتريس امتياز. کند

در نزديکي به روستا بر مطلوبيت زيستگاه گراز مي افزايد. 

ه به دو منبع رودخانه دائمي و چشمه اين منطقه گون

دهد که ميزان وابستگي آن به رودخانه  وابستگي نشان مي

تر  دائمي باالتر است و در استفاده از آن نيز تخصص يافته

کند. بدين معنا که قابليت تحمل گراز به دوري  عمل مي

به همين از رودخانه دائمي کمتر از دوري از چشمه است. 

   .گياهيتيپ هاي  بهترتيب، نزديکي 

- Agropyron libanoticum / Astragalus compactus / 

Taeniatherum crinitum  
- Astragalus compactus / Hulthemia persica   

-Astragalus caprini / Agropyron intermedium  

-Agropyron intermedium/ Centaurea virgata 

-Astragalus compactus / Agropyron intermedium / 

Ferula gumosa   
-Astragalus microcephalus/Bromus tomentellus/ 

Poa bulbosa 

افزايد. گراز مناطق نزديک  بر مطلوبيت زيستگاه گراز مي

به باغ و مزرعه و مناطقي با شيب هاي کمتر از ميانگين 

%، محاسبه شده با استفاده از نقشه شيب ۶/۴۶منطقه (

. نزديکي به دشت و فراواني دهد منطقه) را ترجيح مي

ضريب افزايد.  مناطق دشتي بر مطلوبيت زيستگاه آن مي

محاسبه شده براي متغير ارتفاع نشان دهنده آن است که 

دهد که ميانگين ارتفاع آنها  گراز مناطقي را ترجيح مي

کمتر از ميانگين ارتفاع منطقه باشد. به عبارت ديگر با 

شود.  اه گراز افزوده ميکاهش ارتفاع بر مطلوبيت زيستگ

تاثير ارتفاع بر مطلوبيت زيستگاه گراز بيش از تاثير شيب 

است. همچنين گراز به تغيير ارتفاع حساسيت بيشتري 

تخصص دهد (ميزان  تغيير شيب نشان مينسبت به 

يافتگي گراز در استفاده از ارتفاع بيش از استفاده از شيب 
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  نزديک به روستا مشاهده مي شود.ر انتخاب مناطق باالترين ويژه گرايي در گراز داست). 

  

  ستگاه گراز و نحوه استخراج آنهايت زيمطلوب يمدل سازمتغيرهاي بکار رفته در  -۱جدول 

  نحوه استخراج  متغير  شماره

  نقشه مدل رقومي ارتفاع منطقه  ارتفاع از سطح دريا  ۱

  ارتفاع نقشه شيب محاسبه شده با استفاده از مدل رقومي  شيب (%)  ۲

  جهت  ۳
جهت  به همراه فراواني  ياه هفاصله هر پيکسل از منطقه از هر يک از طبق

  ها ههر يک از طبق

  فاصله هر پيکسل از منطقه از نزديکترين رودخانه  رودخانه دائمي  ۴

  فاصله هر پيکسل از منطقه از نزديکترين رودخانه فرعي  رودخانه فرعي  ۵

  قه از نزديکترين چشمهفاصله هر پيکسل از منط  چشمه  ۶

  تيپ هاي گياهي  ۷
فاصله هر پيکسل از منطقه از هر يک از تيپ هاي گياهي و فراواني پيکسل 

  هاي متعلق به هر يک از تيپ هاي گياهي

  تراکم پوشش  ۸
فاصله هر پيکسل از منطقه از هر يک از طبقات پوشش و فراواني پيکسل 

  هاي متعلق به هر يک از طبقات پوشش

  فاصله هر پيکسل از منطقه از نزديکترين روستا  تاروس  ۹

  فاصله هر پيکسل از منطقه از نزديکترين جاده  جاده  ۱۰

  باغ ها و مزارع  ۱۱
فاصله هر پيکسل منطقه از نزديکترين باغ و مزرعه و فراواني پيکسل هاي 

  انهامتعلق به 

  

  

  ويژگي هاي مدل نهايي انتخاب شده براي گراز - ٢جدول 

كار رفته به غيير تعداد مت

  در مدل

ميزان 

  كنارگي

ژه   ميزان وي

  گرايي

ميزان 

  بردباري

تعداد عامل 

  انتخاب شده

ژه گرايي توضيح  ميزان وي

  داده شده توسط عامل ها

٨/٨٥  ٥  ٣٤٢/٠  ٩٢١/٢  ١٨٢/١  ١٦  

  

نتايج حاصل از نمايه پيوسته بويس نشان مي دهد كه 

ين هارمونيك نقشه محاسبه شده مبتني بر الگوريتم ميانگ

. در )۴(جدول   از باالترين ميزان نمايه برخوردار هستند

نقشه مطلوبيت زيستگاه گراز  با استفاده از   نتيجه،

  ). ٢شكل الگوريتم ميانگين هارمونيك محاسبه شد (

آن بخش از نمودار که زير خط نقطه  ۳شكل با توجه به 

ر با چين نشان دهنده نسبت پيش بيني شده به انتظار براب

(پايين ترين خط نقطه چين افقي) قرار مي گيرد، نشان  ۱

دهنده دامنه اي از مطلوبيت زيستگاه است که در آن 

دامنه گونه از مدل تصادفي بهتر عمل نمي کند. بنابراين 

% ۳۵با توجه به نمودار فوق آستانه مطلوبيت زيستگاه 

انتخاب شده و با استفاده از آن نقشه مطلوبيت زيستگاه 

راز در منطقه شکار ممنوع الموت شرقي طبقه بندي گ

  ).۴شكل گرديد.(
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تحليل عامل بوم شناختي بر روي گراز در منطقه الموت شرقي (اعداد داخل پرانتز نشان دهنده سهم هر عامل در  ياهماتريس امتياز -٣جدول

  توضيح ويژه گرايي گونه مي باشند)

  متغيير زيست محيطي
 کنارگيعامل 

%)۶/۵۱(  

گرايي  ويژهعامل 

۱ %)۱/۱۵(  

گرايي  ويژهعامل 

۲%)۹/۹(  

گرايي  عامل ويژه

۳ )۸/۴(  

گرايي  عامل ويژه

۴ )۴/۴(  

 - ١٣٩/٠ ٠٦٢/٠ - ٠٤٢/٠ - ٠٥٣/٠  - ۳۸۳/۰  فاصله تا روستا

 - ٣٠٩/٠ - ٠١٣/٠ ١٤٤/٠ - ٠٠٤/٠ - ٣٢٠/٠  ارتفاع از سطح دريا

 ٢٧٢/٠ - ٠٥٢/٠ - ٠٦٦/٠ ٠٧٢/٠  - ٣١٣/٠ فاصله تا رودخانه دائمي

-Ag-Asفاصله تا تيپ گياهي 

Ta 

۲۸۷/۰ -  ١٩٦/٠ - ٥٨١/٠ ٤٧٥/٠ - ٤٢٠/٠ 

 ١٢٦/٠ - ٠١١/٠ ٠١٥/٠ ٠٤١/٠  ۲۷۵/۰  فراواني باغ و مزرعه

 ٠٧٥/٠ - ٣٥٩/٠ - ١٠٣/٠ -٠٦٧/٠  - As-Hu ۲۵۳/۰فاصله تا تيپ گياهي 

 ٢١٣/٠ ٠٦٧/٠ ٠٣٨/٠ ٣٠٣/٠  - ۲۳۷/۰  فاصله تا باغ و مزرعه

 -٤٦٠/٠ ٦٩٥/٠ - ٧٣٥/٠ ٧٤٣/٠  -As-Ag ۲۳۶/۰ي فاصله تا تيپ گياه

 -٠٠٦/٠ ٠٧٩/٠ ١٣٠/٠ ٠١٧/٠  - Ag-Ce ۲۳۰/۰فاصله تا تيپ گياهي 

 ٠٣٤/٠ ٠١٠/٠ - ٠١١/٠ - ٠٠٥/٠ - ٢٢٧/٠  فاصله تا دشت

 ٠٠٤/٠ ٠٠٧/٠ ٠٠٢/٠  ۰۲۸/۰  ۲۲۵/۰  فراواني مناطق دشتي

 ٠٠٦/٠ - ٠٠٥/٠ - ٠٠١/٠ ٠٢٧/٠  -۲۱۶/۰  شيب (%)

 -١٨٦/٠ ٠٢٥/٠ -١٦٢/٠ ٠٣٠/٠  -۱۹۶/۰  فاصله تا چشمه

-As-Agفاصله تا تيپ گياهي 

Fe 

١٤٣/٠ ١٥٥/٠ -٠٧٦/٠ - ٢٧٣/٠ -١٩٦/٠ 

-As-Brفاصله تا تيپ گياهي 

Po 

۱۸۰/۰ -  ٦١٠/٠ ٠٨٠/٠ ٣٨٣/٠ - ٢٩٧/٠ 

 - % ۵۰فاصله تا مراتع با تراکم 

۲۵%  

۰۹۴/۰ -  ٢٥٧/٠ ٠٣٦/٠ ٠٠٠/٠ - ٠٠٧/٠ - 

  

  

  محاسبه مطلوبيت زيستگاه گرازشده به ازاي الگوريتم هاي مختلف  نمايه پيوسته بويس محاسبه -٤جدول 

  نمايه پيوسته بويس± انحراف معيار

  الگوريتم ميانگين هندسي  الگوريتم ميانه
الگوريتم ميانگين 

  هارمونيك
  نه فاصلهيتم کميالگور

٦٩/٠±٣٢/٠  ٩٢/٠±٠٣/٠  ٧٢/٠±٢٠/٠  ٥٥/٠±٣٦/٠  
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 ه گراز در سطح منطقه الموت شرقي مبتني بر الگوريتم ميانگين هارمونيکنقشه مطلوبيت زيستگا -۲شكل 

  

  

  

 

  نمودار فراوني تظيم شده بر اساس سطح براي الگوريتم ميانگي هارمونيک -۳شكل 

  

  

  



�� ا
	ان، دور� �� ����� ���� ،���� ��
� ز�� �
	��، ١٣٩١، %���$�ن ٢، "!�ر�  �
 �� ٨ ٢%�  ٧+٢از *(

 

 

٢٥٥

  

  

  

  
  نقشه طبقه بندي شده مطلوبيت زيستگاه گراز در منطقه شکار ممنوع الموت به همراه موقعيت جوامع انساني -۴شكل 

  

هکتار از منطقه شکار ممنوع  ۲/۷۲۶۶۴، ۳بق نقشه ط

هکتار  ۴۸/۲۰۷۱۴% نامطلوب و ۸۲/۷۷الموت معادل 

% از کل منطقه شکار ممنوع الموت ۲۸/۲۲معادل 

باشد. همانگونه که در  زيستگاه مناسبي براي گراز مي

بخش هاي مطلوب  نشان داده شده است، ۴شكل 

جوامع انساني  زيستگاه گراز در مرکز منطقه و در نزديک

قرار گرفته اند و بخش هاي شرقي، جنوبي و شمالي 

منطقه تقريبا مورد استفاده قرار نگرفته است. همچنين 

% آن را ۳/۲۷هکتاراز مناطق مطلوب معادل  ۶/۵۶۶۰

  باغات و زمين هاي زراعي تشکيل مي دهند.

  

  بحث

س يوسته بويه پيگراز بر طبق نما يمدل بدست آمده برا

ج يدرکنار نتا ن امريبرخوردار است. ا ييباالاز اعتبار 

ر گونه يسا يستگاه برايت زيمطلوب يساز حاصل از مدل

 ,e.g. Farashi 2007, Goljani, 2008( کشور يها

Mostafavi, 2009, Shams, 2011(  نشان دهنده

در  يان بوم شناختيل عامل آشيتحل روش يکارآمد

کشور  يه هااز گون ياريستگاه بسيت زيمطلوب يساز مدل

مزيت اصلي تحليل عامل آشيان بوم شناختي آن است. 

هاي عدم حضور گونه نيازي ندارد  است که به داده

)Hirzel et al., 2002( .مانند  يا ن امر در مورد گونهيا
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که بطور قطع در مورد عدم  ين مناطقييکه تع(گراز 

ار کار آمد يبس )حضور آن بتوان سخن گفت، دشوار است

  . باشد يم

هاي عدم حضور منجر به  عدم نياز به داده ن،يعالوه بر ا

برداري مي شود و  کاهش وقت و هزينه الزم براي نمونه

بانان مناطق تحت حفاظت با اندکي آموزش به  محيط

مختلف  يها هاي حضور گونه سادگي مي توانند داده

ات وحش را در جريان بازديدهاي ميداني جمع آوري يح

 يستگاه برايت زيه مدل مطلوبيامر ته نيجه اينتکنند. 

 يبرا ها ج مدليات کشور و استفاده از نتايح يها گونه

  است. يحفاظت يها      يزيبرنامه ر

گونه مورد مطالعه ج مدل نشانگر آن است که ينتا

 )Ziaei, 2008( توصيفي هاي پژوهشگونه که در  همان

مورد اشاره قرارگرفته است مناطق نزديک به آب را 

گراز مناطقي با ارتفاع و شيب  ن،يرجيح مي دهد. همچنت

با توجه به  .دهد  ترجيح مي کمتر از ميانگين منطقه را

اينکه منطقه مورد مطالعه منطقه اي کوهستاني است اما 

در دراز مدت و به احتمال زياد به علت وجود جوامع 

انساني و درنتيجه منابع غذايي موجود در باغ ها و مزارع 

هايي که بر اثر تغييرات شيب و  تنوع زيستگاه زگراز ا

ارتفاع در منطقه به وجود آمده است کمتر استفاده کرده 

و رو به جوامع انساني آورده است که در ارتفاعات پايين 

ميزان وابستگي گونه  .سکونت دارندشيب هاي کمتر  تر و

باشد که  به روستا بيش از وابستگي به باغ و مزرعه مي

مزارع  ياه تواند وجود تنوع بيشتر در محصول يدليل آن م

 اشدبا و مزارع ه تا و توليد بيشتر باغداخل روس ياه و باغ

باغ از  ياريد که بسيمشخص گرد يدانيم يدهايبازد ي(ط

ان به شهر يل مهاجرت روستائيروستاها به دل اطراف يها

  . )رها شده است.

ز به منابع گرا يل عامل نشان دهنده تمايل باالنتايج تحلي

 حضورباشد.  روستا، مزارع و باغات مير ينظمنطقه  يانسان

مطلوب  يها ستگاهيزروستا در داخل و يا مجاورت  ۴۰

 يها   ستگاهيز% از ۲۷ش از يب ين همپوشيو همچنگراز 

نشان دهنده تعارض باالي بين ع رها و مزا گراز با باغ

 حفاظت از گراز و منافع جوامع محلي در منطقه است.

چنانچه مسئوالن محيط زيست استان به دنبال ارتقاي 

منطقه شکار ممنوع الموت به منطقه حفاظت شده باشند 

بررسي  بايستي براي اين تعارض چاره انديشي کنند.

هاي مطلوب نشان دهنده آن است که  شکل زيستگاه

ها با يکديگر ارتباط دارند و  تقريبا تمامي زيستگاه

مطلوب به يکديگر امکان ايجاد هاي  همچنين نزديکي لکه

 هاي مطلوب را تسهيل مي کند. کريدور بين زيستگاه

و  نتايج حاصل از بررسي پراکنش گراز در منطقه

نشان دهنده تعارض باالي  يآن با منابع انسان يانهمپوش

بين اين گونه و جوامع انساني است. اما عامل ديگري که 

تاثير گذار باشد  عالوه بر پراکنش مي تواند بر اين تعارض

فراواني جمعيت گراز است. در اين پژوهش فراواني 

طبق جمعيت گراز مورد بررسي قرار نگرفت، اما 

با جوامع محلي و مسئوالن محيط  انجام شده يهاگفتگو

رسد که  به نظر مي يدانيمزيست و همچنين بازديدهاي 

جمعيت گراز موجود در منطقه در پي افزايش مناطق زير 

ايش يافته و جمعيت آن باالتر از ظرفيت برد کشت افز

طبيعي زيستگاه است. در نتيجه جمعيت گونه توسط 

منابعي که زيستگاه و نه جوامع انساني تامين مي کنند، 

جهت حائز اهميت است  آنمحدود نشده است. اين امر از 

که چنانچه براي مقابله با گراز اقدام به حصارکشي و 

مزارع و باغات گردد و گراز به  ممانعت از ورود گراز به

ناچار مجبور به استفاده از ساير بخش هاي زيستگاه گردد 

امکان وارد آمدن خسارت بيش از حد تحمل زيستگاه به 

پوشش گياهي وجود دارد. تصميم گيري بهتر در اين 

مورد منوط به نتيجه بررسي رفتار تغذيه اي گراز در 

ال مي باشد تا از منطقه مورد مطالعه در فصول مختلف س

اين طريق مشخص گردد چه بخشي از رژيم غذايي گراز 

کشاورزي به خود اختصاص مي دهند. با  ياه را محصول

گراز  يوابستگتوان ميزان  آگاهي از اين موضوع بهتر مي

منطقه را برآورد کرده، نسبت  يعير طبيغ يها ستگاهيبه ز

  د.اقدام نمو يتيريمناسب مد يها ميبه انتخاب تصم

 

  ر و تشکريتقد
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 يبررس«تحت عنوان  يا در قالب پروژه انجام شده پژوهش

پراکنش گراز در فصول بهار و تابستان در منطقه  يالگو

ست و با يط زيتوسط دانشگاه مح» نيقزو يالموت شرق

ست استان يط زيمانه اداره کل حفاظت محيصم يهمکار

م ن محتريله از مسئوليوس نيرفت که بدين صورت پذيقزو

 يم يق سپاسگزارين تحقيط ايآنها در فراهم نمودن شرا

وان که در يدکتر زارع ما ين از جناب آقايهمچن د.ينما

نمودند،  يانيشا يو بهبود ساختار مقاله کمک ها شيرايو

  گردد. يم يتشکر و قدردان
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Abstract 

Wild boar is distributed throughout Iran except highly arid areas. In recent years, however, 
population size of wild boar has increased primarily because of reduction in population size of 
natural predators such as leopard. Conversely, changes in land-use practices and increase in 
foraging of livestock in natural habitats has led to reduction of food resources and consequently, has 
forced the species to graze on plants, grown in agricultural fields. This has resulted in conflicts 
between conservation of wild boar and preservation of interest of local people. In this research, 
ecological niche factor analysis was used to develop habitat suitability model for wild boar in 
eastern Alamut hunting prohibited area and to determine factors, in particular, anthropogenic factors 
affecting species distribution. Results indicated that wild boar showed a tendency of moving 
towards villages, agricultural fields, river banks and areas of lower altitude. Forty villages were 
located inside or near the suitable habitat, as predicted by the model, of which 27% consisted of 
agricultural fields. This suggested a high conflict between wild boar habitats and interest of local 
people. To improve conservation status of eastern Alamut, it is important to reduce the conflict 
between wild boar and local population through management plans. 
 
Keywords: Habitat suitability model, Wild boar, Ecological niche factor analysis, Alamut hunting 
prohibited area. 
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