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(تاریخ دریافت -1392/5/1 :تاریخ تصویب)1392/9/19 :

چکیده
ماهی کور ایرانی  )Bruun & Kaiser, 1944) Iranocypristyphlopsیکی از گونههای آندمیک و بسیار کمیاب ایران استت کته
دامنۀ پراکنش آن محدود به زیستگاه غار ماهی کور در استان لرستان ،شهرستان خرمآباد استت .مطتاب فهرستت قرمتز اتحادیتۀ
یبپذیر قرار دارد .این زیستگاه بهرغم منحصربتهفترد بتودن،
بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی این گونه در وضعیت آس 
خود با تهدیدات انسانی و طبیعی زیادی روبهروست و نابودی این زیستگاه به معنای نابودی این گونۀ منحصربهفترد ایتران خواهتد
بود .بر این اساس یکی از اولویتهای پژوهشی در راستای تحق هدف حفاظت میتواند امکانسنجی معرفی این گونه به زیستتگاه
یا زیستگاههای دیگر باشد .از اینرو در مطالعۀ حاضر سعی شد با بهرهگیری از روش تحلیل شبکه به اولویتبنتدی زیستتگاههتای
موجود در استان لرستان برای انتقال این گونه پرداخته شود .بته ایتن منرتور از موامتل محیطتی ششتامل پارامترهتای فیزیکتی و
شیمیایی آب و تراکم پالنکتونی) و موامل انسانی ششامل مدیریت منطقه ،بومیان و گردشتگران) استتفاده شتد .بترای پارامترهتای
محیطی از ضریب تشابه فاصلۀ اقلیدوسی زیستگاههای پیشنهادی با زیستگاه بومی این گونه و برای موامل انسانی از مقایستههتای
زوجی استفاده شد .نتایج این مطالعه نشان داد غار زرینآباد در خرمآباد بیشترین اولویت برای انتقال ایتن گونته را دارد .ایتن غتار
همچنین پتانسیل باالیی برای جذب گردشگر در منطقه دارد .در مورد انتقال این گونه نیز اگرچه هدف نجات خود گونته استت در
کنار آن میتواند زمینهساز احیا و توسعۀ گردشگری در منطقه باشد و رواج گردشگری در منطقه سبب بهبتود وضتعیت اقتصتادی
مردم بومی میشود که میتواند برای مردم بومی انگیزۀ مهمی برای حفاظت از این گونه باشد .نتایج مطالعۀ حاضر میتواند مدیران
حیات وحش را در زمینۀ انتقال این گونه یاری رساند.

کلیدواژگان:

استفاده از زیستگاه ،انتقال حیات وحش ،حفاظت ،روش تحلیل شبکه ،لرستان.

 نویسندۀ مسئول ،تلفن ،026-32223044 :فاکس026-32223044 :
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 .1مقدمه
گونۀ متاهی کتور ایرانتی )Bruun & Kaiser, 1944

)Iranocypris typhlopsیکی از گونههای آندمیک و
کمیاب ایران است که دامنۀ پراکنش آن به غار متاهی
کور در استان لرستان ،شهرستتان خترمآبتاد محتدود
میشود .محدودبودن پراکنش این گونه در منطقتهای
کوهستانی و دسترسی مشکل به محل ،نبود شتناخت
کافی از این گونه و کماهمیت بودن گونتههتای آبتزی
در بحث حفاظت گونتههتای حیتات وحتش ازجملته
مواملی هستند که سبب شدهانتد در امتر حفاظتت و
مدیریت این گونه تا کنون غفلت بستیاری روی دهتد.
در ایتران هنتوز فعالیتتهتتای حفتاظتی بترای حفت
جمعیتهای حیات وحش و زیستتگاههتا ،بتهصتورت
سنتی و بر اجرای قوانین و مقررات شکار و صید اتکتا
دارند .هرچند در اهمیت این دسته از اقتدامات شتکی
نیست ،حفاظت بتر ایتن استاس و بتدون شتناخت از
زیستشناسی و بومشناسی گونهها در کنار مشتکالت
بسیاری که دارد ،مؤثر به نرر نمیرسد.
Zalaghiش )2011اندازۀ جمعیتت ایتن گونته را بتا
روش پترسن با حدود اطمینان  95درصد بین  353تتا
 625قطعه و با روش اشتنابل بتا حتدود اطمینتان 95
درصد بین  330تا  526قطعه برآورد کرد کته نشتان از
وضعیت بحرانی این گونه دارد .اگرچته مطتاب لیستت
قرمز  IUCN1این گونه در وضعیت آسیبپتذیر)VU)2
قرار دارد ش ،)IUCNلیکن بتا توجته بته نتتایج مطالعتۀ
Zalaghiش ،)2011به نرتر متیرستد کته وضتعیت آن
بحرانیترین وضعیت امالم شده است .همچنتین Coad
ش )2000با استفاده از  18معیار شمعیارهایی نریر دامنتۀ
پراکنش و تغییرات زیستگاه) این متاهی را در فهرستت
چهار گونۀ تهدیدشدۀ ماهیتان آب شتیرین ایتران قترار
داده است.
بومشناستان پتیشبینتی متیکننتد کته احتمتال
انقراض در گونههایی که جمعیتتهتای کوچتک و یتا
پراکنش محدود دارند بسیار باالست ش Manne et al.,
1. International Union for Conservation of
Nature and Natural resources
2. Vulnerable

 .)1999موامل انستانی شنریتر برداشتت از جمعیتت و
تغییر در زیستگاه) ،وابستگیهای زیستگاهی ختا و
ویژگیهای منحصربهفرد زیستتشتناختی نیتز تترثیر
بسزایی در افزایش احتمتال انقتراض گونتههتا دارنتد
شOwens & Bennet, 2000؛ Hawkins et al.,
2000؛ Purvis et al., 2000؛ Reed & Shine,
 .)2002چنین ویژگیهایی که اغلتب در گونتۀ متاهی
کور وجود دارند ،ضترورت مطالعتۀ هرچته بیشتتر در
مورد این گونه را الزامی متیکننتد چراکته پتیشنیتاز
حفاظت از یک گونه ،جمعآوری اطالمات پایه و انجام
پژوهشهای بنیادین در مورد آن است.
زیستگاه این گونه بهرغم منحصربهفرد بودن ،با
تهدیتتدات انستتانی و طبیعتتی زیتتادی روبتهروستتت.
برخی از این تهدیدات انسانی است و میتوان با در
نرر گرفتن تمهیدات مناسب ،شدت ترثیر آنهتا را
کاهش داد .بهطور مثال در مورد ستاختوستازهای
انسانی یا برداشتهای غیرقانونی برای فعالیتهتای
پژوهشی می توان تمهیداتی به کار بست اما برختی
دیگر از این تهدیدات ،طبیعی استت .بتا توجته بته
آسیبپذیر بودن زیستگاه ،امکان دستتکاری در آن
بهمنرور بهبود شرایط بسیار مشکل است .از طرفی
نابودی این زیستگاه به معنتای نتابودی ایتن گونتۀ
میشود .بر این اساس
منحصربهفرد ایران محسوب 
یکی از اولویتتهتای پژوهشتی در راستتای تحقت
هدف حفاظت میتواند امکانستنجی معرفتی ایتن
گونه به زیستگاه یا زیستگاههای دیگر باشد.
انتقال گونههای حیات وحش متیتوانتد یتک ابتزار
مدیریتی مناستب بترای حفاظتت از آنهتا باشتد ،امتا
اثربخشی برنامههای انتقال گونهها بهدلیل شکستهتای
متعددی که تتا کنتون در ایتن زمینته رخ داده ،متورد
تردیتتد استتت شMinckley, 1995؛ Seddon et al.,
 .)2007برنامتتههتتای انتقتتال مهتترهداران اغلتتب بتترای
پستانداران و پرندگان به انجام رستیده و در ایتن میتان
ماهیتتان ستتهم بستتیار انتتدکی را بتته ختتود اختصتتا
میدهند شFischer & Lindenmayer, 2000؛ Seddon
 )et al., 2005, 2007که تعتداد انتدکی از آنهتا جتز
انتقالهای موف ثبت شدهاند.
برای بهبود ترثیرگذاری انتقالها ابتدا میبایستت
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موامل ترثیرگذار بتر موفقیتت انتقتال بررستی شتود
ش Griffith .)Sheller et al., 2006و همکتتتاران
ش )1989و  Wolfو همکاران ش 5 )1996فتاکتور را در
موفقیت انتقال مؤثر دانستهانتد کته شتامل :کیفیتت
زیستگاه ،مکتان آزادستازی ،تعتداد افتراد آزادشتده،
مدت برنامۀ انتقتال و رفتارهتای تولیتد مثلتی بتوده
است .انتخاب زیستگاه مناسب یکی از موامتل مهتم
ترثیرگذار بر موفقیتت انتقتال استت کته فقتدان آن
توسط موامل دیگر قابل جبران نیستت ش Sheller et
 .)al., 2006متناسب با گونۀ مطالعهشده تا کنتون از
روشهتتای مختلف تی بتترای انتختتاب زیستتتگاههتتای

مناستتب انتقتتال استتتفاده شتتده استتت Thatcher .و
همکتتاران ش )2006بتترای انتختتاب زیستتتگاه مناستتب
انتقتتال پلن ت در مرکتتز فلوریتتدا از رویکتترد فاصتتلۀ
ماهتتالونوبیس و حتتداقل هزینتته استتتفاده کردنتتد.
همچنتین  Laws & Keslerش )2012بترای انتختاب
زیستگاه مناسب برای انتقال پرنتده Todiramphus
 cinnamominusاز رویکرد شتبکۀ بیتزین استتفاده
کردنتتد Heaton .و همکتتاران ش )2008نیتتز بتترای
انتختتاب زیستتتگاههتتای مناستتب انتقتتال گونتتۀ
الکپشتتت Gopherus agassiziiبتتا بتتهکتتارگیری
روشهتتای ارزیتتابی چنتتدمعیتتاره ،از ستتامانههتتای
پشتیبان تصمیمگیتری استتفاده کردنتد .روشهتای
ارزیابی چنتدمعیتاره نریتر تحلیتل سلستلهمراتبتی
 )AHP)1و تحلیل شبکه  )ANP)2بتا در نررگترفتن
پارامترهتتای کمتتی و کیفتتی و ستتاختار مناستتب
ارتباطات پارامترها بتا یکتدیگر ،متیتواننتد رویکترد
مناسبی برای انتخاب زیستگاه باشند .همچنین ایتن
فرصت را در اختیار پژوهشگران قرار متیدهنتد کته
موامل انسانی را در کنار موامل دیگر ارزیتابی کننتد
شStore & Kangas, 2001؛ Store & Jokimäki,

2003؛  .)Neckhay et al., 2009از اینرو در مطالعۀ
حاضر تالش شد با استفاده از رویکرد تحلیل شتبکه
به انتخاب زیستگاه مناسب برای انتقتال متاهی کتور
ایرانی پرداخته شود.

1. Analytic Hierarchy Process
2. Analytic Network Process
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 .2مواد و روشها
 .1.2منطقۀ مطالعهشده
استتتتان لرستتتتان بتتتا مستتتاحتی حتتتدود 28157
کیلومترمربتع در جنتوب غربتی ایتران و در محتدودۀ
' 46º50تا ' 50º1طول شرقی و ' 32º40تتا '34º23
مرض شمالی از نصفالنهار گرینویچ واقع شده استت.
میتتانگین ارتفتتا آن بتتیش از 2200متتتر از ستتط
دریاست .آب و هتوا در ایتن استتان بتهدلیتل وجتود
رودخانهها و کوههتای زیتاد ،معتتدل و دارای فصتول
منرم است .میزان بارندگی نسبتاً مناسب و اغلتب در
نواحی کوهستانی است .این منطقه زمستانهای سرد
و پربرف و تابستانهای مالیم و مرطوب دارد .لرستان
ستترزمینی کوهستتتانی استتت و غیتتر از چنتتد دشتتت
محدود ،سراسر آن را کوههای زاگرس پوشانده استت.
این استان  10شهرستان 27 ،بختش و  84دهستتان
دارد ش .)Statistical center of Iran, 2011در مطالعتۀ
حاضر تالش شده است در محدودۀ استان لرستان بته
اولویتبندی زیستگاههای مناستب بترای انتقتال ایتن
گونه پرداخته شتود .بته ایتن منرتور در گتام اول بته
شناستتایی غارهتتای آبتتی ایتتن استتتان پرداختتته شتتد.
بررسیهای اولیه نشان داد در این استان  3غتار آبتی
به شرح زیر وجود دارد:
 .1.1.2غار ماهی کور

زیستگاه بومی ماهی کور ایرانی ،غار ماهی کتور در
" 33º 4' 39مرض شمالی و " 48º 35' 31طتول
شرقی در استان لرستان ،شهرستان خرمآباد ،بخش
پتتاپی استتت ششتتکل  .)1غتتار لتتون در منطقتتهای
کوهستانی در قسمت جنوبی ارتفامتات چلتن و در
سازندهای سخت کربناته شسروک) واقع شده است.
از دیدگاه زمینشناستی ایتن غتار در زون زاگترس
چینخورده واقع شده است .مهمتترین ستازندهای
محدوده و پیرامون آن شتامل ستازندهای کربناتته
سروک و ستازند آهکتی متارنی استت .از ایتن غتار
جویبتاری جتاری متیشتود کته بته رودخانتۀ دز و
درنهایت به خلیجفارس میریزد .از نرتر تاریخچتۀ
حفاظتی این غتار در ستال  1384توستط ستازمان
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حفاظت محیط زیست به منزلتۀ اثتر طبیعتی ملتی
انتخاب شده است .مم ایتن غتار دقیقتاً مشتخ
نیست اما تا  28متر از آن توسط غوا های محلی
شناسایی شده است .دسترستی بته ایتن غتار از دو
طری ممکن استت .1 :از جتادۀ اصتلی خترمآبتادت
اندیمشک و راه آسفالتۀ سیرم کته از جتادۀ اصتلی
باید حدود  70کیلومتر راه آسفالته را پیمود تتا بته
روستای سیرم رسید و از آنجا تا دهانۀ غار نیز یتک
راه خاکی با طول حدود  4کیلومتر وجتود دارد؛ .2
از طری راه آهتن سراستری درود ،ایستتگاه تنت
هفت است و از آنجا تا دهانۀ غار نیز یک راه خاکی
با طتول حتدود  5کیلتومتر وجتود دارد .البتته &
 Coad Mahjoorazadش )2009طی مطالعهای بیان
کردند که این ماهی را در یک مکتان دیگتر در 30
کیلومتری شمال غربی درهشهر ایالم یافتهاند .ایتن
مکان در  131کیلومتری از دهانۀ غتار متاهی کتور
واقع شده است .این مکان درواقع یک کانال جذبی
آب است و مترسفانه روی آن با بتن پوشانده شتده
و دیگر قابل دسترس نیست.
 .2.1.2غار زرینآباد

ایتتن غتتار در فاصتتلۀ حتتدود  5کیلتتومتری روستتتای
زرینآباد از توابتع شهرستتان خترمآبتاد در موقعیتت
جغرافیایی  33º 27′ 52″مترض شتمالی و 46′ 43″
 48ºطول شرقی واقع شده است ششکل  .)1ایتن غتار
طبیعتتی استتت و از دیتتدگاه زمتتینشناستتی از فراینتتد
کارستیشدن سن های آهکی پدید آمده است .ایتن
غار یک دهانۀ ورودی دارد .دسترسی بته ایتن غتار از
جادۀ اصلی خرمآبادت بروجرد و راه آسفالتۀ زریتنآبتاد
است که از جتادۀ اصتلی بایتد حتدود  6کیلتومتر راه
آسفالته پیمود تا به روستای زرینآباد رسید و از آنجتا
تا دهانۀ غار نیز یک راه ختاکی بتا طتول حتدود 500
متر وجود دارد که در زمانهتای بارنتدگی گتذر از آن
نیازمند ختودروی ویتژۀ کوهستتان استت .از دیتدگاه
پستتتی و بلنتتدیشناستتی ،ایتتن غتتار در محتتدودۀ
کوهستانی و از دیدگاه زمینشناستی در زون زاگترس
چینخورده واقع است .مهمترین سازندهای محتدوده
و پیرامون آن شامل سازندهای آهکی کرتاسه ،ستازند

کنگلومرایی دوران چهتارم و ستازند بختیتاری استت.
مطالعات ژئوفیزیکی ایتن غتار نشتان داده استت کته
سط آب در دهانۀ غار در فصل کمآبتی از یتک حتد
معین پایینتر نمیرود .به مبتارت دیگتر در محتدودۀ
کارستی زرینآباد در فصلهتای کتمآبتی ،کتموبتیش
ثابت است و همواره در آن آب وجتود دارد .در فصتل
بهار سط آب باال متیآیتد و از دهانتۀ یتک رودخانتۀ
بزرگ جاری میشود اما در سایر فصول آب در ستط
پتتایین و در داختتل غتتار وجتتود دارد ش Lorestan
 .)Regional Water Company, 2011شتغل اصتلی
مردم این منطقه کشاورزی و دامداری است.
 .3. 1. 2غار پرسک

این غار در شهرستان الشتر ،منطقۀ سلستله ،روستتای
پرسکو در دامنۀ کتوه والش در موقعیتت جغرافیتایی
 33º49′17″متترض شتتمالی و  48º24′31″طتتول
شرقی واقع شتده استت ششتکل  .)1اطالمتات بستیار
اندکی در مورد این غار وجتود دارد .فقتط یتک گتروه
غتتارنورد تتتا مم ت 28متتتری ایتتن غتتار را بررستتی و
شناسایی کردهاند .نبود امکانات غواصی مناستب متانع
از اکتشاف بیشتر شده است .از نرر زمینشناسی ایتن
غتتار در زون زاگتترس مرتفتتع قتترار دارد .ایتتن زون
ساختمانی بهشتدت ختردشتده و گستلختورده دارد.
شغل اصلی متردم ایتن منطقته کشتاورزی و دامداری
است اما چند سالی استت کته زنبتورداری و پترورش
ماهی نیز در این منطقه رواج پیدا کرده است .از نرتر
کاربری اراضی ،اغلب زمتینهتای اطتراف ایتن غتار را
اراضی کشتاورزی تشتکیل متیدهنتد و بختشهتای
محتتدودی از آن نیتتز بتته مراتتتع دام تعل ت دارد .ایتتن
منطقه جاذبههای گردشتگری بستیاری دارد ازجملته
کوه گرین ،ستراب پرستک و ستراب چنتار هترستاله
میزبان گردشگران بسیاری از داختل و ختارج استتان
است .راه دسترسی به این غتار از شهرستتان الشتتر و
روستای پرسک استت کته از روستتای پرستک بایتد
حدود  5کیلومتر راه خاکی را به سمت سراب پرستک
پیمود و از آنجا تا دهانۀ غار نیز یک مسیر پیتادهرو بتا
طول حدود  5کیلومتر وجتود دارد کته امکتان مبتور
وسیلۀ نقلیه از آن میسر نیست.
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شکل  .1منطقۀ مطالعهشده شامل غارهای ماهی کور ،زرینآباد و پرسک در استان لرستان

 .2.2روش پژوهش
یکتتی از تکنیتتکهتتای تصتتمیمگیتتری چنتتدمعیاره،
فرایند تحلیل شتبکه استت کته بته وستیلۀ Saaty
ش )1980بهمنرور ارائۀ راه حلتی بترای آن دستته از
مستتائل تصتتمیمگیتتری چنتتدمعیاره کتته رواب تط و
همبستگی متقابل در میان ستطوح تصتمیمگیتری
شهدف ،معیتار ،زیرمعیتار و آلترنتاتیو) وجتود دارد،
ارائه شده است .فرایند تحلیل شتبکه درواقتع یتک
بسط از تحلیل سلسلهمراتبی است .فرضتیۀ اصتلی
 AHPبر ساختار سلسلهمراتبی و استتقالل اجتزای
هر سط از یکدیگر و از اجزای سطوح باال و پتایین
بنتتا نهتتاده شتتده استتت .بستتیاری از مشتتکالت
تصمیمگیری را نمتیتتوان در قالتب یتک ستاختار
سلسلهمراتبی به تصتویر کشتید زیترا در برختی از
موقعیتها ،اجزا روابط متقابل با یکدیگر دارنتد کته
میتوان آن را در قالب یک شبکه نشان داد .فرایند
تحلیل شبکه در این شترایط روش مناستبی استت
ش ANP .)Saaty, 1980درواقتع یتک کتل از متتدل
 AHPاست .در حالی که  AHPچارچوبی با ارتباط

1

سلسلهمراتبی یکجهتی را نشان متیدهتدANP ،

بتترای روابتتط متقابتتل و پیچیتتده میتتان ستتطوح
تصتمیمگیتری کتاربرد دارد ش Yuksel & Metin,
2007؛ )Sevkli et al., 2012ششکل .)2
 ANPنیتتز مشتتابه  AHPبتتا یتتک مقیتتاس
اندازهگیری نسبی مبتنی بتر مقایسته هتای زوجتی
وزندهیهای الزم را انجام میدهد ش Ertay et al.,
 .)2006بتتدین ترتیتتب کتته ارزیتتاب ،معیارهتتا و
زیرمعیارها را فقط بهصورت دوبهدو مقایسه میکند
و برای هتر ستط از تصتمیمگیتری بتا توجته بته
معیارهتتای ترثیرگتتذار در ستتط بتتاالیی متتاتریس
مقایسه های زوجی تشکیل می شتود .شترط اصتلی
برای پذیرش مقایسههتای زوجتی ایتن استت کته
مقایسهها با هم سازگار باشتند .بتهمنرتور بررستی
سازگاری منطقی قضاوتها از معیار نرخ ستازگاری
 )CR)2استفاده میشود شمعادلۀ .)1
ش) 1

CI
RI

CR 

1. Uni-directional
2. Consistency Ratio
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هدف

هدف
ارتباط بیرونی

W21

گروه یا خوشه

ارتباط درونی

عوامل
W32

W21

عوامل
بازخورد

W22 , W32

XXX

زیرعوامل

زیرعوامل

مضو یا جز
W43

W43

جایگزین ها

جایگزین ها

ب)

الف)

شکل  .2تفاوت ساختاری میان مدل  AHPو )Sevkli et al., 2012( ANP

پاینتتدگی و RI2

در ایتتن معادلتته  CI1شتتاخ
شاخ تصادفی است .اگر  CR<0.10باشد ،در آن
صورت این نستبت داللتت بتر ستط قابتل قبتول
سازگاری در مقایسه های زوجی دارد ،در غیتر ایتن
صورت باید در قضاوتها تجدید نرر کترد ش Ertay
.)et al., 2006
در تکنیک  ANPبهمنرور نشاندادن تعتامالت
و وابستتتگی میتتان ستتطوح تصتتمیمگیتتری ،تعیتتین
اهمیت نسبی معیارها و اولویتتبنتدی آلترناتیوهتا
میتوان از دو رویکرد بهره برد کته شتامل تشتکیل
سوپرماتریس و مملیات ماتریسی است .در پژوهش
حاضر از روش دوم استتفاده شتد .بتر ایتن استاس
مراحل مملیاتی تحلیل  ANPبترای اولویتتبنتدی
غار زرینآباد و غار پرسک به شترح زیتر اجترا شتد
ش:)Yuksel & Dagdeviren, 2007
گام اول :شناسایی عوامل و زیرعوامل

در این مرحله با استفاده از مطالعتات کتابخانتهای،
بازدیتتدهای میتتدانی ،مصتتاحبه بتتا متخصصتتان و
1. Consistency Index
2. Random Index

کارشناسان ،موامل و زیترموامتل شناستایی شتدند
شجدول .)1
گام دوم :تشکیل ساختار مدل ANP

این مدل از چهار سط تشکیل شده استت .ستط
اول مربوط بته هتدف شاولویتتبنتدی گزینتههتای
مکانی) ،سط دوم در ارتباط با موامل ،سط ستوم
در ارتباط با زیرموامل و سط چهتارم نیتز بیتانگر
گزینههای مکانی مورد نرر این مطالعه است.
گام سوم :عملیات ماتریسی ANP

در این گام با استفاده از مملیتات ماتریستی ،ANP
مراحل زیر برای اولویتبنتدی گزینتههتای مکتانی
طی شد:
الف) تعیین درجۀ اهمیت عوامل بدون در نظر گررفتن
وابستگی بین عوامل ()W1

در این مرحله موامل براساس درجۀ ترثیرشان برای
رستتیدن بتته هتتدف امتیتتاز داده شتتدند .چگتتونگی
امتیتتازدهی بتهصتتورت مقایس تۀ زوجتتی موامتتل بتتا
یکتتدیگر و بتتراستتاس جتتدول نتته کمیتتتی ستتامتی
شجدول  )2است .الزم بته ذکتر استت کته در ایتن
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مرحله فرض بر این است که هیچ وابستگیای بتین
موامل وجود ندارد .ابتدا مقایسههای بین دو گتروه
موامتتل طبیعتتی و انستتانی و در مرحل تۀ بعتتد بتتین
بخشهای مامل انسانی انجام شد.
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مکانی است .در این مرحله ابتدا وابستتگی متقابتل
میان موامل اصلی بتا استتفاده از تجزیته و تحلیتل
محیطهای درونی و بیرونی سیستم تعیین شد کته
در شکل  3نشان داده شده است .سپس وابستتگی
درونی میان موامل اصلی از طری بررسی ترثیر هر
مامل بر روی مامل دیگر با استفاده از مقایسههتای
زوجی تعیین شد.

ب) تعیین وابستگی درونی میان عوامل ()W2

از مزایای متدل  ANPمحاستبۀ وابستتگی درونتی
میان موامل با توجه به ترثیرشتان بتر گزینتههتای

جدول  .1ساختار مدل  ANPبرای اولویتبندی گزینههای مکانی

انتخاب زیستگاه مناسب برای انتقال
محیطی ()N
محیطی ()N

هدف

انسانی ()H
گردشگران

بومیان ()L

()T

عوامل

مدیریت منطقه ()M

شجدول )4

فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب ش)N2

تراکم پالنکتونی ش)N1

تعداد گردشگر ش)T2

سرگرمیهای تفریحی گردشگران ش)T1

اندازۀ جمعیت روستاهای نزدیک ش)L5

فاصله تا روستاهای نزدیک ش)L4

وابستگی بومیان به منابع آبزی ش)L3

شغل رایج بومیان ش)L2

سط رفاه بومی ش)L1

برداشت غیرقانونی از گونه ش)M5

فاصله تا شهرهای نزدیک ش)M4

راه دسترسی به منطقه ش)M3

جدول  .2مقیاس نه کمّیتی برای مقایسۀ زوجی (.)Saaty, 1980

تعریف

میزان اهمیت

اهمیت برابر

1

اهمیت برابر تا متوسط

2

اهمیت متوسط

3

اهمیت متوسط تا قوی

4

اهمیت قوی

5

اهمیت قوی تا بسیار قوی

6

اهمیت بسیار قوی

7

اهمیت بسیار قوی تا فوقالعاده قوی

8

اهمیت فوقالعاده قوی

9

وضعیت مدیریتی منطقه ش)M2

غار زرینآباد ش)Z

کاربری اراضی منطقه ش)M1

غار پرسک ش)P

زیرموامل

گزینههای
مکانی
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شکل  .3وابستگی درونی میان عوامل

ج) تعیین درجۀ اهمیت کلی عوامل ()WFactor

در این مرحلته بتا ضترب دو متاتریس  W1و  W2و
سپس نرمالسازی ماتریس حاصتل ،اهمیتت کلتی
موامل محاسبه شد .درواقتع اهمیتت کلتی موامتل
شتتامل اولویتتتبنتتدی آنهتتا بتتا در نرتتر گتترفتن
وابستگیهای درونی آنهاست .نتایج بند التف و ج
ترثیر وابستتگی درونتی موامتل در تعیتین اولویتت
آنها را نشان میدهد.
د) تعیین درجۀ اهمیت داخلی زیرعوامل (

WSub-Factor

))(Local

در این مرحله زیرموامل براساس درجۀ ترثیرشان بترای
رستتیدن بتته هتتدف امتیتتاز داده شتتدند .چگتتونگی
امتیتتازدهی ب تهصتتورت مقایس تۀ زوجتتی زیرموامتتل بتتا
یکدیگر و براساس جدول نه کمیتی سامتی بوده است.
ه) تعیین درجۀ اهمیت کلی زیررعوامرل (

WSub-Factor

))(Global

در این مرحله با ضرب اهمیت داخلی هر زیرمامتل
در اهمیت کلی مامل مربوطه ،درجۀ اهمیتت کلتی
زیرماملها محاسبه شد.

بومی ماهی کور محاسبه شد.
به این منرور از آب هر سته غتار شمتاهی کتور،
پرسک و زرینآباد) در فصل بهار نمونهبرداری شتد.
نمونهبرداری توسط روتنر شبا حجم  10لیتر 9 ،لیتر
برای پالنکتونها و  1لیتر برای پارامترهای فیزیکی
و شیمیایی آب) از  1متر باالیی انجام شتد .امکتان
نمونهبترداری پتایینتتر از ایتن ممت در برختی از
مناط وجود نداشت .نمونهبرداری در سامت  8تتا
 10صب نیمۀ اول فصل بهار انجتام گرفتت .ملتت
نمونهبرداری در فصل بهار این بود که غار زرینآباد
فقط در این فصل قابل دسترسی استت و در بتاقی
فصول دهانۀ آن توسط رسوبات مسدود میشود.
بهمنرور تعیین تعداد نمونۀ مورد نیتاز ابتتدا یتک
نمونتتهبتترداری مقتتدماتی از پارامترهتتای فیزیکتتی و
شیمیایی آب انجام شد .از هر غار  10نمونه برداشتت
شتتد .ستتپس توزیتتع دادههتتا بتتراستتاس آزمتتون
کولمتتوگروفت استتمیرنوف آزمتتون شتتد و بتتراستتاس
واریانس دادهها شمعادلۀ  ،)2تعداد نمونههای مورد نیاز
در هر پارامتر فیزیکی و شیمیایی آب محاستبه شتد و
تعداد نمونۀ نهایی تعیین شد.
2

t 2CV
d2

SZ 

ینههای مکانی ()W3
و) تعیین درجۀ اهمیت داخلی گز 

ش) 2

در این مرحله اهمیت گزینتههتا بتا توجته بته هتر
زیرمامل براساس مقایسۀ زوجتی تعیتین شتد .بته
استثنای زیرموامل محیطی که اهمیتت داخلتی آن
از طری ضریب شباهت شضریب فاصلۀ اقلیدوستی)
هر کدام از زیستگاههتای پیشتنهادی بته زیستتگاه

در این معادله  tمیتزان  tاستتیودنت در حتدود
اطمینتتان  SZ ،0/05انتتدازۀ نمونتته CV ،ضتتریب
تغییرات نمونههای اولیه و  dمیزان خطتای مطلت
مطلوب ش )0/05است.
نمونهبرداری نهایی بتراستاس بیشتترین تعتداد

)(Krebs ,1998
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نمونه مورد نیاز انجام گرفت .پارامترهای فیزیکی و
شتتیمیایی آب شجتتدول  )4ش Willis & Brown,
1985؛ Yu & Lee, 2002؛Vlach et al., 2005؛
Velázque-Velázquez et al., 2008؛ Kadye et
al., 2008؛  )Li et al., 2012مطتاب استتاندارد
) APHA (2012سنجش شدند.
برای برآورد تراکم پالنکتونی از هر غتار  10نمونته
برداشت شد .ابتدا نمونهها با تور پالنکتتونگیتری 30
میکرون فیلتر و به حجتم  100میلتیلیتتر رستیدند.
سپس به ظروف پالستیکی مناسب منتقتل و توستط
فرمالین  4درصد تثبیت شدند .در آزمایشگاه نمونههتا
بتتا دور1500و طتتی  5دقیقتته ستتانتریفوژ و بعتتد از
گذشت  48ستامت رستوبگتذاری نمونتههتا تغلتی
شدند و حجم نمونهها به  20میلیلیتر کتاهش یافتت
شMichael, 1990؛  .)Wetzel & likens, 1991سپس
از هر نمونه  10زیترنمونتۀ  1میلتیلیتتری انتختاب و
شناستتایی و شتتمارش پالنکتتتونهتتا بتتا استتتفاده از
میکروستتکوب اینتتورت انجتتام شتتد ش Sabo et al.,
2008؛ .)Lopez et al., 2006
ز) تعیرررین درجر رۀ اهمیرررت کلررری گزینرررههرررای مکرررانی
()WAlternativs

در این مرحله درجۀ اهمیت کلی گزینههتای مکتانی از
ضرب دو ماتریس  W3و ) WSub-Factor (Globalحاصل شد.

 .3نتایج
گامهای اول و دوم :شناسرایی عوامرل و زیرعوامرل و
تشکیل ساختار مدل ANP

در جدول  1موامل و زیرموامل شناستاییشتده بته
همراه ساختار مدل  ANPآورده شده است .در این
گتتام  4مامتتل شمحیطتتی ،گردشتتگران ،بومیتتان و
مدیریت منطقه) و  14زیرمامل شناسایی شتد کته
البته زیرمامل فاکتورهای فیزیکتی و شتیمیایی آب
خود مشتمل بر  23فاکتور استت کته در مجمومته
به منوان یتک زیترمامتل در ایتن مطالعته در نرتر
گرفته شد.
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گام سوم :ماتریس عملیاتی ANP

الف) تعیین درجۀ اهمیت عوامل بدون در نظر گررفتن
وابستگی بین عوامل ()W1

در ماتریس W1درجۀ اهمیت موامل بدون در نرتر
گرفتن وابستگی بین آنها آورده شده است.
 0 / 750
 0 / 132


 0 / 083 
 

 0 / 035 

N
M
W1  
L

T

ب) تعیین وابستگی درونی میان عوامل ()W2

ارتبتاط موامتل بتا یکتدیگر در متتاتریس  W2آورده
شده است.
0 / 327 
0 / 413 
0 / 260

1 / 000 

0 / 240
0 / 550
1 / 000
0 / 210

0 / 232
1 / 000
0 / 584
0 / 184

  1 / 000
 0 / 333

 0 / 528
 
  0 / 140

N N
M M
L L
T T

N
M
L
T

N
M
W2  
L

 T

ج) تعیین درجۀ اهمیت کلی عوامل ()WFactor

نتایج درجۀ اهمیتت کلتی موامتل در قالتب متاتریس
 WFactorنشان داده شده است که نشاندهنتدۀ تفتاوت
معنادار درجۀ اهمیت موامل با و بدون در نرر گترفتن
وابستگی درونی آنهاست کته مؤیتد تترثیر وابستتگی
درونی موامل در درجۀ اهمیت کلی آنهتاستت .ایتن
وابستتتگی ستتبب تغییتتر اهمیتتت کلتتی پارامترهتتای
محیطتتی از  0/750بتته  ،0/406متتدیریت منطقتته از
 0/132بتته  ،0/221بومیتتان از  0/083بتته  0/282و
گردشگران از  0/035به  0/091شده است.
 0 / 750
 0 / 132 


 0 / 083 
 

 0 / 035 

0 / 232 0 / 240 0 / 327
1 / 000 0 / 550 0 / 413
0 / 584 1 / 000 0 / 260
0 / 184 0 / 210 1 / 000

1 / 000
0 / 333

0 / 528

 0 / 140

W Factor

0 / 406 
0 / 221


0 / 282


0 / 091

د) تعیین درجۀ اهمیت داخلی زیرعوامل (

WSub-Factor

))(Local

نتایج تعیین درجۀ اهمیتت داخلتی زیترموامتل بتا
استفاده از مقایسته هتای زوجتی در متاتریسهتای
) WSub-Factor (Localآورده شده است.
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 N  0 / 333 
W sub factors  N    1   

 N2  0 / 667 
 M1  0 / 422
 M  0 / 295 
 2 

W sub  factors  M    M 3   0 / 158 
  

 M 4  0 / 076 
 M 5  0 / 050
 L1  0 / 427 
 L  0 / 271
 2 

  L3   0 / 158 
  

 L4  0 / 084 
 L5   0 / 061 

بین زیرموامل نیز بهترتیب فاکتورهتای فیزیکتی و
شیمیایی آب و تتراکم پالنکتتونی بتاالترین درجتۀ
اهمیتتت و برداشتتت گونتته بتترای مصتتارف مختلتتف
کمترین درجۀ اهمیت را داشتند.
 N1  0 / 135 
N  

 2  0 / 271
 M 1  0 / 093 

 

 M 2  0 / 065 
 M  0 / 035 
 3 

 M 4  0 / 017 
 M  0 / 011

 5
 L1  0 / 120

 

 L2  0 / 076 
 L 3  0 / 045 

 

 L4  0 / 024 
 L  0 / 017 
 5 

 T1  0 / 061
 T  0 / 030

 2  

W sub  factors  L 

T  0 / 667 
W sub factors T    1   

T 2  0 / 333 
ه) تعیررین درج رۀ اهمیررت کلرری زیرررعوامررل ( WSub-Factor

))(Global

در جتتدول  3و متتاتریس ) WSub-Factor (Globalدرج تۀ
اهمیت کلی زیرموامل آورده شتده استت .در بتین
موامل ،موامل محیطی بیشتترین درجتۀ اهمیتت و
گردشگران کمترین درجتۀ اهمیتت را داشتتند .در

W sub  factors  global 

جدول  .3درجۀ اهمیت کلی زیرعوامل

عوامل

درجۀ اهمیت کلی عوامل

N

0/406

M

0/221

L

0/282

T

0/091

زیرعوامل درجۀ اهمیت داخلی زیرعوامل

درجۀ اهمیت کلی زیرعوامل

N1

0/333
0/667

0/135
0/271

M1

0/422
0/295
0/158
0/076
0/050

0/093
0/065
0/035
0/017
0/011

L1

0/427
0/271
0/158
0/084
0/061

0/120
0/076
0/045
0/024
0/017

T1

0/667
0/333

0/061
0/030

N2
M2
M3
M4
M5
L2
L3
L4
L5
T2
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ز) تعیین درجۀ اهمیت داخلی گزینههای مکانی ()W3

نتایج حاصل از مقایسههای زوجی گزینههای مکانی بتا
توجه به هر زیرمامل در ماتریس  W3به تصویر کشیده
شده است .به استثنای زیرمامل فاکتورهتای فیزیکتی و
شیمیایی آب و تراکم پالنکتونی که اهمیت داخلتی آن
از طری ضریب شتباهت شضتریب فاصتلۀ اقلیدوستی)
محاسبه شد .ضریب شباهت زیرمامل تراکم پالنکتتونی
برای غار زرینآباد و غار ماهی کور  0/675و بترای غتار
متتاهی کتتور و غتتار پرستتک  0/325محاستتبه شتتد کتته
نشاندهندۀ شباهت بیشتر غار زریتنآبتاد بته زیستتگاه
بتتومی ایتتن گونتته استتت .همچنتتین ضتتریب شتتباهت
زیرمامل فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب بترای غتار
زرینآباد و غار ماهی کور  0/457و برای غار ماهی کتور
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و غار پرسک  0/543محاستبه شتد کته نشتاندهنتدۀ
شباهت بیشتر غار پرسک به زیستگاه بومی ایتن گونته
استتت .نتتتایج انتتدازهگیتتری پارامترهتتای محیطتتی ستته
زیستگاه در جتدول  4آورده شتده استت .ایتن جتدول
نشان میدهد پارامترهای محیطی بترای سته زیستتگاه
تا حدودی در دامنههای مشتابه هتم تغییتر متیکننتد
شبهاستثنای میزان منیزیم ،سولفور کتل و ستولفات کته
در غار زرینآباد به نسبت قابل توجهی از دو غتار دیگتر
کمتتتر استتت) .همچنتتین تتتراکم پالنکتتتونی در غتتار
زرینآباد و غار ماهی کتور بستیار بته یکتدیگر نزدیتک
است در مقایسه با غتار پرستک کته تتراکم پالنکتتونی
پایینی دارد.

جدول  .4پارامترهای محیطی در غار ماهی کور ،زرینآباد و پرسک

پارامتر

روش
اندازهگیری

غار ماهی کور

غار زرینآباد

غار پرسک

اندازۀ

میانگین±

اندازۀ

میانگین ±خطای

اندازۀ

میانگین ±خطای

نمونه

خطای معیار

نمونه

معیار

نمونه

معیار

پارامترهای فیزیکی
دستگاه سنجش
پرتابل
دستگاه سنجش
پرتابل
دستگاه سنجش
پرتابل
دستگاه سنجش
پرتابل

2

18/60 ±0/52

2

16/40 ±0/52

2

16/70 ±0/48

1

7/52 ±0/08

6

8/37 ±0/47

6

9/27 ±0/48

1

7/60 ±0/12

0

7/62 ±0/08

1

7/78 ±0/06

1

440/70 ± 5/33

1

344/50 ± 6/24

1

333/40 ±7/24

کدورت آب ش)NTU

تفرقسنجی

1

0/64 ±0/01

9

0/43 ±0/03

9

0/68 ±0/05

کل ذرات معل ش)ppm
کل ذرات محلول
ش)ppm

وزنسنجی

1

0/54 ±0/01

8

0/44 ±0/03

5

0/70 ±0/04

وزنسنجی

1

237/80 ±4/21

1

155/30 ±4/06

3

266/90 ±11/01

تیتراسیون
نشر شعلهای
توسط دستگاه
فیلم فتومتر
نشر شعلهای
توسط دستگاه
فیلم فتومتر
تیتراسیون

دما ش)Cº
اکسیژن محلول ش)ppm
pH

هدایت الکتریکی ش)EC
شش))µs/cm

فلزات ()ppm
منیزیم
پتاسیم

سدیم
کلسیم

5

19/34±0/95

2

20/24±0/61

12

4/77±0/36

9

3/19 ±0/22

9

2/81 ±0/18

9

1/31 ±0/09

3

19/02 ±0/72

3

20/62 ±0/81

9

5/76 ±0/38

5

56/70 ±2/91

1

52/83 ±1/10

4

37/03 ±1/59
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ادامۀ جدول  .4پارامترهای محیطی در غار ماهی کور ،زرینآباد و پرسک
مواد آلی ()ppm
اکسیژنخواهی
بیولوژیکی
اکسیژنخواهی
شیمیایی

تیتراسیون

6

0/01 ±0/00

4

0/01 ±0/00

8

0/09 ±0/01

اسپکتروفتومتری

9

0/17 ±0/01

2

0/16 ±0/01

9

0/11 ±0/01

مواد معدنی یا غیر آلی ()ppm
فسفر کل

اسپکتروفتومتری

8

0/58 ±0/04

9

0/45 ±0/03

8

0/29 ±0/02

فسفات

اسپکتروفتومتری

9

0/35 ±0/02

9

0/20 ±0/02

9

0/16 ±0/01

روش کجلدال
استاندارد
اسپکتروفتومتری
اسپکتروفتومتری
تیتراسیون

7

1/31 ±0/08

8

1/36 ±0/09

9

1/43 ±0/09

2
-

0/53 ±0/02
0/00 ±0/00
0/00 ±0/00

2
-

0/61 ±0/02
0/00 ±0/00
0/00 ±0/00

9
-

0/53 ±0/03
0/00 ±0/00
0/00 ±0/00

بیکربنات

تیتراسیون

1

151/33 ±3/92

1

150/28 ±2/21

3

189/99 ±7/29

سولفور کل

اسپکتروفتومتری

2

86/94 ±2/52

1

85/48 ±2/25

8

13/60 ±0/84

سولفات

اسپکتروفتومتری

2

58/63 ±1/64

3

53/03 ±1/88

5

7/96 ±0/41

کلر

اسپکتروفتومتری

3

29/50 ±1/16

1

30/57 ±0/75

2

22/01 ±0/73

تراکم پالنکتونی

شمارش با
میکروسکوپ
اینورت

-

نیتروژن کل
نیترات
نیتریت
کربنات

122/87

-

19/14

-

134/91

 Z   0 / 375 0 / 457 0 / 750 0 / 750 0 / 750 0 / 667 0 / 500 0 / 500 0 / 667 0 / 667 0 / 667 0 / 667 0 / 500 0 / 250 
W3     

 P  0 / 325 0 / 543 0 / 250 0 / 250 0 / 250 0 / 333 0 / 500 0 / 500 0 / 333 0 / 333 0 / 333 0 / 333 0 / 500 0 / 750

ح) تعیررین درج رۀ اهمیررت کلرری گزینررههررای مکررانی
()WAlternativs

نتایج درجتۀ اهمیتت کلتی گزینتههتای مکتانی در
ماتریس  WAlternativsآورده شده است .بر این اساس
غار زرینآباد اولویت باالتری برای انتقال دارد.
 Z  0 / 582
W Alternatives     

 P  0 / 417

 .4بحث و نتیجهگیری
در مطالع تۀ حاضتتر ستتعی شتتد در محتتدودۀ استتتان
لرستان به اولویتبندی زیستگاههای مناستب بترای
انتقال گونتۀ متاهی کتور ایرانتی پرداختته شتود .در
دستورالعمل انتقال گونتههتا توصتیه متی شتود کته
زیستتتگاههتتای پیشتتنهادی بتترای انتقتتال در دامن تۀ

تاریخی توزیع گونۀ متورد نرتر باشتد ش Minckley,

1995؛ Williams et al., 1988؛  )IUCN, 2012از
اینرو این مطالعه در محدودۀ استان لرستتان انجتام
گرفت.
انتقال یک واژۀ ممومی است که درمجمتو شتامل
معرفتتی ،معرفتتی مجتتدد و افتتزایش تعتتداد افتتراد یتتک
جمعیت است .برای حفاظت از ماهیها ،تالش بشتر تتا
کنون آنچه اغلب شامل معرفی مجدد و افتزایش تعتداد
افراد یک جمعیت بوده است اما در شرایط فعلتی ،ایتن
گونه نیازمند معرفتی بته زیستتگاههتای جدیتد استت،
هرچند انتقال یتک گونته بته ختارج از دامنتۀ تتاریخی
انتشار آن کمتر توصیه شده استت ش Williams et al.,
1988؛  )Sandler, 2009و اغلب بومشناستان معتقدنتد
که زیستگاههایی که در دامنۀ تاریخی حضور گونه قترار
دارند ،نسبت بته زیستتگاههتای ختارج ایتن محتدوده

انتخاب زیستگاه مناسب برای انتقال ماهی کور ایرانی ()Iranocypris typhlops

مطلوبترند ش .)Huang, 2008از سوی دیگر شناستایی
زیستگاههای مطلوب ختارج از دامنتۀ تتاریخی حضتور
گونه ،نیازمند دانش بومشناختی باالیی است .همچنین
انتقال یک گونه به زیستگاه جدید متیتوانتد مشتکالت
زیادی را برای سایر گونههای آن زیستگاه به بار بیتاورد
شDavidson & Simkanin, 2008؛ & Ricciardi
 )Simberloff, 2009کتته از آن جملتته متتیتتتوان بتته
طعمتهختواری ش Shurin, 2001؛ McDowall, 2006؛
Weyl & Lewis, 2006؛ Bampfylde & Lewis,
2007؛  ،)Yonekura et al., 2007رقابتت ش Fausch,
1998؛ Potapov & Lewis, 2004؛ Simon et al.,
Zimmerman
McDowall,؛
2004؛ 2006
 ،)&Vondracek, 2006هیبریدشتدن ش Scribner et
al., 2001؛ Allendorf et al., 2004؛ Costedoat et
al., 2004, 2005؛ Hanfling et al., 2005؛
 ،)D’Amato et al., 2007تغییر زیستتگاه شTejerina-
Garro et al., 2005؛  )McDowall, 2006و انتقتتال
بیماریها ش Blanc, 2001؛ Gaughan, 2002؛ Gozlan
 )et al., 2006اشاره کرد.
در ایران تا کنون انتقتالهتای بستیاری در زمینتۀ
آبزیان و بهویژه ماهیها انجام گرفته استت .مترستفانه
وجه مشتترک همتۀ ایتن برنامتههتا ،نبتود مطالعتات
مناسب قبل از اجرای آنها بوده است .بتهطتورکلتی،
پروژۀ انتقال حیات وحتش در سته فتاز قبتل از اجترا،
اجرا و بعد از اجرا برنامهریزی میشود که در فاز قبتل
از اجرا انتخاب زیستگاه مناسب بترای انتقتال یکتی از
گامهای مهم محسوب میشود ش.)IUCN, 2012
نتایج این مطالعه نشان داد که از نرر فاکتورهتای
فیزیکی و شیمیایی آب ،هر سه زیستتگاه یعنتی غتار
ماهی کور ،غار زرینآباد و غار پرسک در محتدودۀ آب
شرب قرار دارند که برای زیستت کپورستانان بالمتانع
استتت امتتا نتتتایج نشتتان داد کتته از نرتتر پارامترهتتای
فیزیکی و شیمیایی آب ،غار پرسک شباهت بیشتتری
به زیستگاه بومی این گونه دارد.
از نرر تراکم پالنکتونی غتار زریتنآبتاد بیشتترین
تراکم و غار پرسک کمترین تراکم را داشت .بتا توجته
به مشاهدات میدانی در این مطالعه مشخ شد ایتن
گونه همهچیزخوار است و بخشی از رژیتم غتذایی آن
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را فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونها تشکیل میدهنتد.
بر این اساس زیستگاهی مناسبتتر استت کته منتابع
غذایی بیشتری داشته باشد .البته نبایتد از ختاطر دور
داشت که رژیتم همتهچیتزختواری ایتن گونته ،آن را
نسبت به کمبود یک منبع غذایی در زیستگاه مصتون
میکند.
از نرر فعالیتهای انسانی نیز نتتایج نشتان دادنتد
غتتار زریتتنآبتتاد در شتترایط مناستتبتتتری قتترار دارد.
فعالیتهای انسانی در زمترۀ تهدیتدها و فرصتتهتای
مهم در انتقتال گونتههتای حیتات وحتش محستوب
متیشتوند ش Minckley, 1995؛ Dunham & Gallo,
 )2008و در شکست و موفقیت پتروژۀ انتقتال بستیار
مهماند .در این مطالعه سعی شد فعالیتهتای انستانی
در نرر گرفته شوند تا در کنتار اینکته بستتر را بترای
حفاظت از این گونه فراهم میآورند زمینهساز توستعۀ
گردشگری نیز در منطقه باشند تا ضمن اشتغالزایتی
در منطقه ،بستر را برای معرفی بیشتر ایتن گونته بته
مردم فتراهم آورنتد .غتار زریتنآبتاد بتا توجته بته راه
دسترستتی مناستتب و جاذبتتههتتای دیتتدنی منطقتته،
پتانسیل باالیی برای توسعۀ گردشگری دارد .ستاختار
درونی غار زریتنآبتاد در حتال شناستایی و اکتشتاف
است .مدیران اکتشاف این غار معتقدند این غار طتول
زیادی دارد و میتوانتد مکتان مناستبی بترای جتذب
گردشگر در منطقه باشد.
مدیران حفاظت از تنو زیستی باید به مردم به
منوان اصلی انکارناپذیر در مدیریت یک بومسازگان
توجه کنند .تجربیات بشر نشان میدهد که پتروژۀ
حفاظتی ای میتواند موف باشد که در کنتار ختود
حمایت مردم بومی را داشته باشد .رواج گردشگری
در منطقه ستبب بهبتود وضتعیت اقتصتادی متردم
بومی میشود و این امر میتواند برای متردم بتومی
انگیزۀ مهمی برای حفاظت از این گونه فراهم کند.
از ستوی دیگتر برختی بتومشناستان در زمینتۀ
انتقتتال حیتتات وحتتش بتته ستته ستتط جمعیتتت،
فراجمعیت و بومسازگان اشاره میکنند .به مقیتدۀ
ایتن دستته از متخصصتان ،اگرچته اهتداف انتقتال
گونههای حیات وحش به صورت سنتی بتر احیتای
گونهها تمرکتز دارد ،اغلتب برنامتههتای انتقتال در
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نیز میتواند گامی ابتدایی برای انتقتال ایتن گونتۀ
 همچنین با توجه به اندازۀ جمعیتت.ارزشمند باشد
کوچک این گونه پیشنهاد میشود از پتروژۀ تکثیتر
در اسارت و جمعیتهای پرورشی این گونته بتا در
نرتتر گتترفتن مالحرتتات ژنتیکتتی بتترای ایجتتاد
.جمعیتهای جدید بهره گرفته شود
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خالل برنامتههتای احیتای بتومستازگانهتا اتفتاق
 با ایتن.)Armstrong & Seddon, 2008میافتند ش
وجود همپوشانی اندکی بین زیستشناستی انتقتال
Seddon et al., و بتومشناستی احیتا وجتود دارد ش
 در مورد انتقال این گونه نیز اگرچته هتدف.)2007
 در کنتار آن احیتا و،نجات اصلی خود گونته استت
 مطالعۀ حاضر.توسعۀ یک بومسازگان اتفاق میافتد
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