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

  چکیده
کته   های آندمیک و بسیار کمیاب ایران استت  ( یکی از گونهBruun & Kaiser, 1944) Iranocypristyphlops ماهی کور ایرانی

اتحادیتۀ  قرمتز   فهرستت مطتاب    .استت آباد  خرمکور در استان لرستان، شهرستان  یماه  غار یستگاهپراکنش آن محدود به ز ۀدامن
 ،فترد بتودن   بته  منحصررغم  بهاین زیستگاه  .قرار دارد پذیریبآس یتگونه در وضع ینا طبیعی  منابعطبیعت و المللی حفاظت از  بین

خواهتد   ایتران  فترد  به منحصرۀ گون این نابودی یامعن به زیستگاه این نابودی و ست رو هروبخود با تهدیدات انسانی و طبیعی زیادی 
سنجی معرفی این گونه به زیستتگاه   تواند امکان ق  هدف حفاظت میهای پژوهشی در راستای تح بر این اساس یکی از اولویت .بود

هتای   بنتدی زیستتگاه   گیری از روش تحلیل شبکه به اولویت شد با بهره سعی حاضر ۀمطالعرو در  اینهای دیگر باشد. از  یا زیستگاه
طتی ششتامل پارامترهتای فیزیکتی و     موجود در استان لرستان برای انتقال این گونه پرداخته شود. بته ایتن منرتور از موامتل محی    

شیمیایی آب و تراکم پالنکتونی( و موامل انسانی ششامل مدیریت منطقه، بومیان و گردشتگران( استتفاده شتد. بترای پارامترهتای      
 هتای  مقایسته موامل انسانی از  های پیشنهادی با زیستگاه بومی این گونه و برای اقلیدوسی زیستگاه ۀفاصلمحیطی از ضریب تشابه 
. ایتن غتار   را داردبیشترین اولویت برای انتقال ایتن گونته    آباد خرم درآباد  مطالعه نشان داد غار زریناین زوجی استفاده شد. نتایج 

چه هدف نجات خود گونته استت در    اگر. در مورد انتقال این گونه نیز داردپتانسیل باالیی برای جذب گردشگر در منطقه  همچنین
بهبتود وضتعیت اقتصتادی     سببرواج گردشگری در منطقه گردشگری در منطقه باشد و  ۀتوسعساز احیا و  هتواند زمین کنار آن می

تواند مدیران  حاضر می ۀمطالعنتایج  مهمی برای حفاظت از این گونه باشد. ۀانگیزتواند برای مردم بومی  د که میشو مردم بومی می
 .انتقال این گونه یاری رساند ۀزمینوحش را در   حیات

 .لرستان،  روش تحلیل شبکه،  ، حفاظت وحش  استفاده از زیستگاه، انتقال حیات :واژگانکلید 
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 مقدمه. 1

 (Bruun & Kaiser, 1944 متاهی کتور ایرانتی   گونۀ 

Iranocypris typhlops)های آندمیک و  یکی از گونه
پراکنش آن به غار متاهی  دامنۀ کمیاب ایران است که 

محتدود   آبتاد  شهرستتان خترم   در استان لرستان،کور 
ای  بودن پراکنش این گونه در منطقته  محدود شود. می

شتناخت   نبود و دسترسی مشکل به محل، کوهستانی
هتای آبتزی    اهمیت بودن گونته  کمو  کافی از این گونه

جملته   ازوحتش    هتای حیتات   در بحث حفاظت گونته 
در امتر حفاظتت و    انتد  شده سببکه هستند مواملی 
غفلت بستیاری روی دهتد.    کنون تا ونهاین گ  مدیریت

هتتای حفتاظتی بترای حفتت     در ایتران هنتوز فعالیتت   
صتورت   بته هتا،   وحش و زیستتگاه   های حیات جمعیت

ت شکار و صید اتکتا  اسنتی و بر اجرای قوانین و مقرر
شتکی   این دسته از اقتدامات چند در اهمیت  هر .دارند
حفاظت بتر ایتن استاس و بتدون شتناخت از       ،نیست
ها در کنار مشتکالت   شناسی گونه شناسی و بوم زیست

 رسد. به نرر نمیمؤثر  ،بسیاری که دارد

Zalaghiایتن گونته را بتا     جمعیتت اندازۀ ( 2011ش
تتا   353بین  درصد 95 اطمینان حدود روش پترسن با

 95 اطمینتان  حتدود  روش اشتنابل بتا   باو  قطعه 625
 کته نشتان از  کرد  قطعه برآورد 526تا  330بین  درصد

چته مطتاب  لیستت     اگر. وضعیت بحرانی این گونه دارد
IUCNقرمز 
2پتذیر  این گونه در وضعیت آسیب 1

VU) )
مطالعتۀ  ، لیکن بتا توجته بته نتتایج     (IUCNش قرار دارد
Zalaghiرستد کته وضتعیت آن     ، به نرتر متی  (2011ش
 Coadاست. همچنتین   وضعیت امالم شده ینتر بحرانی
دامنتۀ  نریر  یمعیارهایشمعیار  18( با استفاده از 2000ش

را در فهرستت   این متاهی پراکنش و تغییرات زیستگاه( 
ماهیتان آب شتیرین ایتران قترار      ۀشد گونۀ تهدیدچهار 

 داده است.  
د کته احتمتال   نت کن بینتی متی   پتیش شناستان   بوم

هتای کوچتک و یتا     جمعیتت  هایی که انقراض در گونه
 ,.Manne et alست ش بسیار باالند دارپراکنش محدود 

                                           
1. International Union for Conservation of 

Nature and Natural resources 
2. Vulnerable 

و  شنریتر برداشتت از جمعیتت    (. موامل انستانی 1999
ختا  و  های زیستگاهی  وابستگی ،(تغییر در زیستگاه

شتناختی نیتز تترثیر     فرد زیستت  به منحصر های ویژگی
د نت هتا دار  بسزایی در افزایش احتمتال انقتراض گونته   

 ,.Hawkins et al؛ Owens & Bennet, 2000ش

 ,Reed & Shine؛ Purvis et al., 2000؛ 2000

متاهی  گونتۀ  در  اغلتب هایی که  (. چنین ویژگی2002
هرچته بیشتتر در   مطالعتۀ  کور وجود دارند، ضترورت  

نیتاز   پتیش چراکته    کننتد  متی  الزامیمورد این گونه را 
آوری اطالمات پایه و انجام  جمع ،حفاظت از یک گونه

 های بنیادین در مورد آن است.   پژوهش
با   ،د بودنفر به رغم منحصر به این گونه زیستگاه

ستتت.  رو هتهدیتتدات انستتانی و طبیعتتی زیتتادی روبتت
توان با در  برخی از این تهدیدات انسانی است و می
هتا را   آنثیر رتنرر گرفتن تمهیدات مناسب، شدت 

ستازهای   و ستاخت مثال در مورد  طور کاهش داد. به
هتای   های غیرقانونی برای فعالیت برداشت یا انسانی
اما برختی   تی به کار بستتوان تمهیدا می پژوهشی

دیگر از این تهدیدات، طبیعی استت. بتا توجته بته     
امکان دستتکاری در آن   ،پذیر بودن زیستگاه آسیب
منرور بهبود شرایط بسیار مشکل است. از طرفی  به

ۀ گونت  ایتن  نتابودی  یامعنت  به زیستگاه این نابودی
بر این اساس  .شودمی محسوب ایران فرد به منحصر

هتای پژوهشتی در راستتای تحقت       تیکی از اولویت 
ستنجی معرفتی ایتن     تواند امکان هدف حفاظت می

 های دیگر باشد. گونه به زیستگاه یا زیستگاه
توانتد یتک ابتزار     وحش متی   های حیات انتقال گونه

امتا   ،باشتد  هتا  آنمدیریتی مناستب بترای حفاظتت از    
 هتای  دلیل شکست به ها های انتقال گونه اثربخشی برنامه

متورد   ،رخ داده ایتن زمینته  در کنتون   تتا  که یمتعدد
 ,.Seddon et al ؛Minckley, 1995ش استتتتردیتتد 

 اغلتتب بتترایداران  انتقتتال مهتتره هتتای برنامتته. (2007
و در ایتن میتان    به انجام رستیده ن و پرندگان اپستاندار

ماهیتتان ستتهم بستتیار انتتدکی را بتته ختتود اختصتتا   
 Seddon؛Fischer & Lindenmayer, 2000دهند ش می

et al., 2005, 2007)  هتا جتز     آناز  یتعتداد انتدک  که
   .اند ثبت شدهموف   یها انتقال
بایستت   میها ابتدا  انتقال یگذار ریثرتبهبود  یبرا
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 شتود  یانتقتال بررست   تیت موفق بتر  رگذاریثرت موامل
و همکتتتاران  Sheller et al., 2006.) Griffithش
را در فتاکتور   5( 1996و همکاران ش Wolf و (1989ش

 تیت فیک کته شتامل:   نتد ا هدانستثر ؤمانتقال  تیموفق
 ،شتده  آزاد افتراد تعتداد   ی،مکتان آزادستاز  ، ستگاهیز

ی بتوده  لت مث  دیت تول یرفتارهتا  و انتقتال  ۀبرناممدت 
 مهتم موامتل   انتخاب زیستگاه مناسب یکی از است.
گذار بر موفقیتت انتقتال استت کته فقتدان آن       ترثیر

 Sheller etنیستت ش  توسط موامل دیگر قابل جبران

al., 2006 .) از  کنتون  تا شده مطالعهۀ گونمتناسب با
 هتتاییستتتگاهانتختتاب ز یبتترا یمختلفتت هتتایروش

و  Thatcher .مناستتب انتقتتال استتتفاده شتتده استتت
مناستتب  یستتتگاهانتختتاب ز یبتترا (2006همکتتاران ش

 ۀفاصتتل یکتترداز رو یتتداانتقتتال پلنتت  در مرکتتز فلور
. کردنتتداستتتفاده  هینتتو حتتداقل هز یسماهتتالونوب
انتختاب   رایبت ( 2012ش Laws & Kesler همچنتین 

 Todiramphusانتقال پرنتده   یمناسب برا یستگاهز

cinnamominus استتفاده   ینزیت ب ۀشتبک  یکرداز رو
 یبتترانیتتز  (2008شو همکتتاران  Heatonکردنتتد. 
 ۀگونتتمناستتب انتقتتال   یهتتا یستتتگاهانتختتاب ز

 یریکتتارگ بتتا بتته Gopherus agassiziiپشتتت الک
 هتتای از ستتامانه ،یتتارهمع چنتتد یتتابیارز یهتتا روش
هتای   . روشاستتفاده کردنتد   یتری گ یمتصم یبانپشت

مراتبتی   سلستله نریتر تحلیتل   معیتاره   چنتد ارزیابی 
AHP)

(ANP تحلیل شبکه ( و1
 ندر نررگترفت بتا   (2

و ستتاختار مناستتب   ی و کیفتتیپارامترهتتای کم تت 
د تواننتد رویکتر   متی  ،ارتباطات پارامترها بتا یکتدیگر  

. همچنین ایتن  مناسبی برای انتخاب زیستگاه باشند
د کته  نت ده قرار متی پژوهشگران فرصت را در اختیار 

نتد  کنارزیتابی  دیگر  موامل انسانی را در کنار موامل
 ,Store & Jokimäki؛ Store & Kangas, 2001ش

مطالعۀ رو در  ایناز  (.Neckhay et al., 2009؛ 2003
 رویکرد تحلیل شتبکه با استفاده از شد تالش  حاضر

به انتخاب زیستگاه مناسب برای انتقتال متاهی کتور    
 پرداخته شود. ایرانی

                                           
1. Analytic Hierarchy Process 
2. Analytic Network Process 

 ها  . مواد و روش2

 شده مطالعهۀ منطق. 1 .2
 28157 حتتتدود مستتتاحتی بتتتا لرستتتتان استتتتان
 و در محتدودۀ  ایتران ی غربت   در جنتوب  مربتع  کیلومتر

'50º46  1'تاº50  40'طول شرقی وº32   23'تتاº34 
 .استت   شده واقع گرینویچ النهار نصف از شمالی مرض

 ستتط  از متتتر 2200از بتتیش آن ارتفتتا  میتتانگین
دلیتل وجتود    بته آب و هتوا در ایتن استتان      .ست دریا

هتای زیتاد، معتتدل و دارای فصتول      ها و کوه رودخانه
در اغلتب  مناسب و  . میزان بارندگی نسبتاًاستمنرم 

سرد  های زمستان این منطقه است. نواحی کوهستانی
لرستان  .داردهای مالیم و مرطوب  برف و تابستان پرو 

ستترزمینی کوهستتتانی استتت و غیتتر از چنتتد دشتتت  
. استت   وشاندهپ های زاگرس کوهمحدود، سراسر آن را 

دهستتان   84بختش و   27شهرستان،  10این استان 
مطالعتۀ  در  .(Statistical center of Iran, 2011ش دارد
 استان لرستان بته محدودۀ در  ه استشد تالشحاضر 
های مناستب بترای انتقتال ایتن      بندی زیستگاه اولویت

گونه پرداخته شتود. بته ایتن منرتور در گتام اول بته       
بتتی ایتتن استتتان پرداختتته شتتد. شناستتایی غارهتتای آ

غتار آبتی    3نشان داد در این استان  ی اولیهاه بررسی
   :به شرح زیر وجود دارد

 غار ماهی کور. 1 .1 .2
کتور در  ، غار ماهی ماهی کور ایرانیزیستگاه بومی 

"39 '4 º33  35' 31"مرض شمالی و º48   طتول
آباد، بخش  در استان لرستان، شهرستان خرمشرقی 
ای  غتتار لتتون در منطقتته  (.1  شتتکلشاستتت  پتتاپی

کوهستانی در قسمت جنوبی ارتفامتات چلتن و در   
است.   سازندهای سخت کربناته شسروک( واقع شده

در زون زاگترس   ایتن غتار  شناستی   از دیدگاه زمین
 تترین ستازندهای   مهم است. شده خورده واقع چین

کربناتته  محدوده و پیرامون آن شتامل ستازندهای   
از ایتن غتار   ی متارنی استت.   سروک و ستازند آهکت  
و دز  ۀرودخانتتکته بته   د شتو   جویبتاری جتاری متی   

 ۀتاریخچت ریزد. از نرتر   فارس می خلیجنهایت به  در
ستازمان  توستط   1384حفاظتی این غتار در ستال   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
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اثتر طبیعتی ملتی     منزلتۀ  زیست به  حفاظت محیط
مشتخ    اًمم  ایتن غتار دقیقت    .انتخاب شده است
های محلی  سط غوا متر از آن تو 28نیست اما تا 
دو از  غتار است. دسترستی بته ایتن      شده شناسایی

 ت آبتاد  خترم اصتلی   ۀجتاد از  .1 :طری  ممکن استت 
اصتلی   ۀجتاد کته از    سیرم ۀآسفالتراه اندیمشک و 

کیلومتر راه آسفالته را پیمود تتا بته    70حدود  دبای 
غار نیز یتک   ۀدهانرسید و از آنجا تا  سیرمروستای 

. 2 ؛کیلومتر وجتود دارد  4حدود  راه خاکی با طول
از طری  راه آهتن سراستری درود، ایستتگاه تنت      

غار نیز یک راه خاکی  ۀدهانو از آنجا تا هفت است 
 & البتته  .کیلتومتر وجتود دارد   5با طتول حتدود   

Mahjoorazad Coad بیان ای  مطالعه ( طی2009ش
 30در  دیگتر را در یک مکتان   ماهیدند که این کر

اند. ایتن   شهر ایالم یافته درهل غربی کیلومتری شما
غتار متاهی کتور     ۀدهانکیلومتری از  131مکان در 

واقع یک کانال جذبی  درواقع شده است. این مکان 
روی آن با بتن پوشانده شتده  مترسفانه و آب است 

 و دیگر قابل دسترس نیست. 

 آباد غار زرین. 2. 1. 2

کیلتتومتری روستتتای  5حتتدود  ۀفاصتتلدر  ایتتن غتتار
در موقعیتت  آبتاد   آباد از توابتع شهرستتان خترم    زرین

 46′ 43″مترض شتمالی و    º33 27′ 52″جغرافیایی 
º48  ایتن غتار   (1  شکلش واقع شده استطول شرقی .

شناستتی از فراینتتد  و از دیتتدگاه زمتتین استتتطبیعتتی 
. ایتن  پدید آمده استهای آهکی  شدن سن  کارستی
از  غتار  دسترسی بته ایتن   .داردورودی دهانۀ یک  غار
 آبتاد  زریتن  ۀآسفالتراه  و بروجرد ت آباد خرماصلی  ۀجاد

کیلتومتر راه   6حتدود   دبایت   اصتلی   ۀجتاد است که از 
آباد رسید و از آنجتا   زرینپیمود تا به روستای  آسفالته 
 500غار نیز یک راه ختاکی بتا طتول حتدود      ۀدهانتا 
هتای بارنتدگی گتذر از آن     وجود دارد که در زمان متر
کوهستتان استت. از دیتدگاه     ۀویتژ ند ختودروی  نیازم

 ۀمحتتدودایتتن غتتار در   شناستتی، پستتتی و بلنتتدی 
شناستی در زون زاگترس    زمین دیدگاهاز و کوهستانی 

محتدوده   ترین سازندهای خورده واقع است. مهم چین
هکی کرتاسه، ستازند  آو پیرامون آن شامل سازندهای 

 کنگلومرایی دوران چهتارم و ستازند بختیتاری استت.    
 کته  استت  همطالعات ژئوفیزیکی ایتن غتار نشتان داد   

آبتی از یتک حتد     کمغار در فصل  ۀدهانسط  آب در 
 ۀمحتدود به مبتارت دیگتر در    .رود تر نمی معین پایین
بتیش   و کتم  ،آبتی  کتم هتای   آباد در فصل کارستی زرین

. در فصتل  وجتود دارد آب ثابت است و همواره در آن 
رودخانتۀ  یتک  ۀ دهانت آیتد و از   بهار سط  آب باال متی 

شود اما در سایر فصول آب در ستط    بزرگ جاری می
 Lorestanپتتایین و در داختتل غتتار وجتتود دارد ش   

Regional Water Company, 2011).    شتغل اصتلی
 .  داری است کشاورزی و دام این منطقهمردم 

 غار پرسک. 3. 1. 2

روستتای  ، سلستله  ۀمنطقاین غار در شهرستان الشتر، 
موقعیتت جغرافیتایی   در  کتوه والش  ۀدامن در پرسکو

″17′49º33   24′31″متترض شتتمالی وº48  طتتول
(. اطالمتات بستیار   1  شتکل ش استت   واقع شتده  شرقی

گتروه  اندکی در مورد این غار وجتود دارد. فقتط یتک    
بررستتی و  ایتتن غتتار رامتتتری 28تتتا ممتت   دغتتارنور
متانع   مناستب  یصغواامکانات  نبود اند. دهکرشناسایی 

ایتن   شناسی از نرر زمین .است ر شدهاکتشاف بیشتاز 
 قتترار دارد. ایتتن زون زاگتترس مرتفتتع   غتتار در زون
. دارد ختورده  گستل شتده و   خترد شتدت   بهساختمانی 

داری  کشتاورزی و دام  ایتن منطقته  شغل اصلی متردم  
داری و پترورش   چند سالی استت کته زنبتور   اما  است

است. از نرتر   کردهرواج پیدا منطقه ماهی نیز در این 
اطتراف ایتن غتار را    هتای   زمتین  اغلب ،ری اراضیکارب

هتای   و بختش  دهنتد  تشتکیل متی  کشتاورزی  اراضی 
بتته مراتتتع دام تعلتت  دارد. ایتتن نیتتز محتتدودی از آن 

جملته   دارد ازهای گردشتگری بستیاری    جاذبه منطقه
ستاله   هتر  چنتار ستراب  ستراب پرستک و    ،کوه گرین

میزبان گردشگران بسیاری از داختل و ختارج استتان    
 شهرستتان الشتتر و  از  غتار دسترسی به این راه  است.

 دبایت    روستتای پرستک  کته از  روستای پرسک استت  
 به سمت سراب پرستک  را خاکیکیلومتر راه  5حدود 

بتا   رو مسیر پیتاده غار نیز یک  ۀدهانپیمود و از آنجا تا 
امکتان مبتور   کیلومتر وجتود دارد کته    5طول حدود 
 نقلیه از آن میسر نیست.وسیلۀ 
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  آباد و پرسک در استان لرستان زرینشامل غارهای ماهی کور،  شده مطالعه  ۀمنطق .1 کلش

 پژوهشروش . 2 .2

 ،چنتتدمعیاره گیتتری تصتتمیم هتتای تکنیتتک از یکتتی
 Saatyۀ وستیل  بته  کته  استت  شتبکه  تحلیل فرایند
 از دستته  آن بترای  حلتی  راهۀ ارائ منرور به (1980ش

و  طروابتت کتته چنتتدمعیاره گیتتری تصتتمیم مستتائل
 گیتری  تصتمیم  ستطوح  میان در متقابل همبستگی
 دارد، وجتود  زیرمعیتار و آلترنتاتیو(   معیتار،  شهدف،
 یتک  واقتع  در شتبکه  تحلیل یندافر. است شده ارائه
 اصتلی  ۀفرضتی  .استمراتبی  سلسله تحلیل از بسط

AHP  یاجتزا و استتقالل  مراتبی  سلسلهبر ساختار 
و پتایین  سطوح باال  یاجزاهر سط  از یکدیگر و از 
استتت. بستتیاری از مشتتکالت     بنتتا نهتتاده شتتده  

تتوان در قالتب یتک ستاختار      گیری را نمتی  تصمیم
در برختی از   ازیتر   مراتبی به تصتویر کشتید   هلسلس

کته  نتد  داربا یکدیگر متقابل  روابط  اجزا ،ها موقعیت
یند افرتوان آن را در قالب یک شبکه نشان داد.  می

 استبی استت  من روش این شترایط در  تحلیل شبکه
 واقتع یتک کتل از متتدل    در Saaty, 1980) .ANPش

AHP در حالی کهاست . AHP  چارچوبی با ارتباط

 ANPدهتد،   را نشان متی  1جهتی یکمراتبی  هلسلس
بتترای روابتتط متقابتتل و پیچیتتده میتتان ستتطوح    

 ,Yuksel & Metinگیتری کتاربرد دارد ش   تصتمیم 

 (. 2  شکلش (Sevkli et al., 2012؛2007
ANP شتتابهنیتتز م  AHP مقیتتاس یتتکبتتا 
 زوجتی هتای   همقایست  بتر  مبتنی نسبی گیری اندازه
 ,.Ertay et alشدهد  های الزم را انجام می دهی وزن

، معیارهتتا و ارزیتتابکتته  ترتیتتببتتدین  .(2006
کند  دو مقایسه می به صورت دو معیارها را فقط به زیر

ه بته  بتا توجت   گیتری  و برای هتر ستط  از تصتمیم   
بتتاالیی متتاتریس ر در ستتط  معیارهتتای ترثیرگتتذا

 اصتلی  د. شترط شتو  زوجی تشکیل می های همقایس
زوجتی ایتن استت کته      هتای  برای پذیرش مقایسه

ور بررستی  منرت  ها با هم سازگار باشتند. بته   مقایسه
معیار نرخ ستازگاری   از ها سازگاری منطقی قضاوت

CR)
 (.1 ۀمعادلش شود میاستفاده  (2

CI (1ش
CR

RI
 

 

                                           
1. Uni-directional 
2. Consistency Ratio 
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  ANP (Sevkli et al., 2012)و   AHP تفاوت ساختاری میان مدل .2 شکل

CI در ایتتن معادلتته
RIو  پاینتتدگی شتتاخ  1

2 
 آن در باشد، CR<0.10 اگراست.  تصادفی شاخ 
 قبتول  قابتل  ستط   بتر  داللتت  نستبت  این صورت
 در غیتر ایتن   ،دارد زوجی های همقایس در سازگاری
 Ertayشد کتر ها تجدید نرر  در قضاوت دبای  رت صو

et al., 2006). 
دادن تعتامالت   نشانمنرور  به ANP تکنیک در

 گیتتری، تعیتتین و وابستتتگی میتتان ستتطوح تصتتمیم
 آلترناتیوهتا  بنتدی  اولویتت  و معیارها نسبی اهمیت
تشتکیل  بهره برد کته شتامل    توان از دو رویکرد می

در پژوهش . است مملیات ماتریسی و سوپرماتریس
شتد. بتر ایتن استاس      استتفاده روش دوم از حاضر 

بنتدی   بترای اولویتت   ANP مراحل مملیاتی تحلیل
 شترح زیتر اجترا شتد     به آباد و غار پرسک زرینغار 
 :(Yuksel & Dagdeviren, 2007ش

   عوامل و زیرعواملشناسایی اول: گام 
ای،  در این مرحله با استفاده از مطالعتات کتابخانته  

و ن امتخصصتتای میتتدانی، مصتتاحبه بتتا  بازدیتتده

                                           
1. Consistency Index 
2. Random Index 

 ندشتد شناستایی   موامتل  زیتر موامل و کارشناسان، 
 (.1  شجدول

   ANPتشکیل ساختار مدل  دوم: گام
استت. ستط      سط  تشکیل شده چهاراین مدل از 

هتای   گزینته بنتدی   اول مربوط بته هتدف شاولویتت   
سط  ستوم   ،سط  دوم در ارتباط با موامل ،مکانی(

موامل و سط  چهتارم نیتز بیتانگر     در ارتباط با زیر
 مورد نرر این مطالعه است.  های مکانی گزینه

  ANP  عملیات ماتریسی سوم:گام 
، ANP در این گام با استفاده از مملیتات ماتریستی  

 هتای مکتانی   گزینته بنتدی   مراحل زیر برای اولویت
 :طی شد

اهمیت عوامل بدون در نظر گررفتن   ۀتعیین درج الف(
  (W1وامل )وابستگی بین ع
ثیرشان برای رت ۀاساس درج در این مرحله موامل بر

 چگتتونگیرستتیدن بتته هتتدف امتیتتاز داده شتتدند.  
زوجتتی موامتتل بتتا  ۀصتتورت مقایستت هامتیتتازدهی بتت
یتتتی ستتامتی کم  نتتهاستتاس جتتدول  یکتتدیگر و بتتر

. الزم بته ذکتر استت کته در ایتن      است( 2  شجدول

 الف(

W21 

W32 

W43 

 هدف

 عوامل

 هاجایگزین 

 زیرعوامل
X X X 

 گروه یا خوشه

 مضو یا جز 

 ب(

W21 

, W32  

W43 

 هدف

 عوامل

 هاجایگزین 

 زیرعوامل

 ارتباط درونی

 بازخورد

 ارتباط بیرونی

W22  
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بتین   ای مرحله فرض بر این است که هیچ وابستگی
بین دو گتروه   های ه. ابتدا مقایسموامل وجود ندارد

بعتتد بتتین  ۀموامتتل طبیعتتی و انستتانی و در مرحلتت
 های مامل انسانی انجام شد. بخش

  (W2تعیین وابستگی درونی میان عوامل ) ب(
وابستتگی درونتی    ۀمحاستب  ANPاز مزایای متدل  

هتای   گزینته  بتر  ثیرشتان رمیان موامل با توجه به ت

ن مرحله ابتدا وابستتگی متقابتل   است. در ایمکانی 
میان موامل اصلی بتا استتفاده از تجزیته و تحلیتل     

های درونی و بیرونی سیستم تعیین شد کته   محیط
است. سپس وابستتگی    نشان داده شده 3 شکل در 

ثیر هر ردرونی میان موامل اصلی از طری  بررسی ت
 هتای  همامل بر روی مامل دیگر با استفاده از مقایس

 د.  شیین زوجی تع

  های مکانی گزینهبندی  برای اولویت ANPساختار مدل  .1 جدول

 هدف انتخاب زیستگاه مناسب برای انتقال

 (Hانسانی ) (Nمحیطی )

 عوامل
 (Nمحیطی )

گردشگران 

(T) 
 (Mمدیریت منطقه ) (Lبومیان )
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 زیرموامل

 (Pغار پرسک ش (Zآباد ش زرینغار 
های  گزینه

 مکانی

 

 .(Saaty, 1980زوجی ) ۀمقایسیتی برای کمّ نهمقیاس  .2  جدول

 میزان اهمیت تعریف 

 1 اهمیت برابر

 2 اهمیت برابر تا متوسط

 3 اهمیت متوسط

 4 سط تا قویاهمیت متو

 5 اهمیت قوی

 6 اهمیت قوی تا بسیار قوی

 7 اهمیت بسیار قوی

 8 العاده قوی اهمیت بسیار قوی تا فوق

 9 العاده قوی اهمیت فوق
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  وابستگی درونی میان عوامل .3 شکل

 

  (WFactor) اهمیت کلی عوامل ۀدرجتعیین  ج(
و  W2و  W1 در این مرحلته بتا ضترب دو متاتریس    

، اهمیتت کلتی   ماتریس حاصتل  سازی نرمال سسپ
واقتع اهمیتت کلتی موامتل      درموامل محاسبه شد. 
بتتا در نرتتر گتترفتن   هتتا آنبنتتدی  شتتامل اولویتتت

 جو  التف ست. نتایج بند  ها های درونی آن وابستگی
وابستتگی درونتی موامتل در تعیتین اولویتت      ثیر رت
 دهد.   ها را نشان می آن

 WSub-Factorعوامل ) زیراهمیت داخلی  ۀدرجتعیین  د(

(Local))   
بترای  ثیرشان رت ۀدرجاساس  بردر این مرحله زیرموامل 

 چگتتونگیرستتیدن بتته هتتدف امتیتتاز داده شتتدند.    
زوجتتی زیرموامتتل بتتا  ۀمقایستتصتتورت  هامتیتتازدهی بتت

 بوده است.یتی سامتی کم  نهیکدیگر و براساس جدول 

 WSub-Factorعوامرل )  زیرر اهمیت کلی  ۀدرجتعیین  ه(

(Global))  
مامتل   زیردر این مرحله با ضرب اهمیت داخلی هر 

اهمیتت کلتی    ۀدرجکلی مامل مربوطه،  اهمیتدر 
 ها محاسبه شد.  مامل زیر

  (W3) یمکان هایینهاهمیت داخلی گز ۀدرجتعیین  و(
هتا بتا توجته بته هتر       گزینته در این مرحله اهمیت 

بته  . دشت زوجتی تعیتین    ۀمقایساساس  برمامل  زیر
زیرموامل محیطی که اهمیتت داخلتی آن    یاستثنا

اقلیدوستی(   ۀفاصلاز طری  ضریب شباهت شضریب 
هتای پیشتنهادی بته زیستتگاه      هر کدام از زیستگاه

 بومی ماهی کور محاسبه شد.

، متاهی کتور  به این منرور از آب هر سته غتار ش  
شتد.   برداری آباد( در فصل بهار نمونه زرینپرسک و 
لیتر  9لیتر،  10ا حجم برداری توسط روتنر شب نمونه

لیتر برای پارامترهای فیزیکی  1ها و  برای پالنکتون
متر باالیی انجام شتد. امکتان    1از  (و شیمیایی آب

در برختی از  تتر از ایتن ممت      بترداری پتایین   نمونه
تتا   8برداری در سامت  نمونه مناط  وجود نداشت.

ملتت  انجتام گرفتت.    بهار فصل اول ۀنیمصب   10
آباد  ری در فصل بهار این بود که غار زرینبردا نمونه

  قیابت فقط در این فصل قابل دسترسی استت و در  
 د.شو آن توسط رسوبات مسدود می ۀدهانفصول 
مورد نیتاز ابتتدا یتک     ۀنمونمنرور تعیین تعداد  به
بتترداری مقتتدماتی از پارامترهتتای فیزیکتتی و    نمونتته

شتت  نمونه بردا 10غار شیمیایی آب انجام شد. از هر 
استتاس آزمتتون   بتترهتتا  توزیتتع داده ستتپس شتتد.
استتاس  بتترو شتتد استتمیرنوف آزمتتون ت  روفگلمتتووک

های مورد نیاز  تعداد نمونه ،(2معادلۀ ش  ها داده واریانس
 در هر پارامتر فیزیکی و شیمیایی آب محاستبه شتد و  

 .دشنهایی تعیین  ۀنمونتعداد 

) (2ش ),Kreb
t CV

sSZ
d


2 2

2 1998 

استتیودنت در حتدود    tمیتزان   tدر این معادله 
ضتتریب  CV، نمونتته ۀانتتداز SZ ،05/0اطمینتتان 

میزان خطتای مطلت     dو  های اولیه تغییرات نمونه
 است. (05/0مطلوب ش
تعتداد   بیشتترین استاس   بتر برداری نهایی  نمونه
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نمونه مورد نیاز انجام گرفت. پارامترهای فیزیکی و 
 ,Willis & Brown( ش4  جتتدولشتتیمیایی آب ش

؛ Vlach et al., 2005؛Yu & Lee, 2002؛  1985
Velázque-Velázquez et al., 2008 ؛Kadye et 

al., 2008؛Li et al., 2012   مطتاب  استتاندارد ) 
APHA (2012)  ند. شدسنجش 

نمونته   10تراکم پالنکتونی از هر غتار   برآوردبرای 
 30گیتری   ها با تور پالنکتتون  نمونهبرداشت شد. ابتدا 

لیتتر رستیدند.    میلتی  100لتر و به حجتم  میکرون فی
 توستط  مناسب منتقتل و  پالستیکی ظروف به سپس
 هتا  نمونه در آزمایشگاه شدند. تثبیت درصد 4فرمالین 
و بعتتد از  ستتانتریفوژ دقیقتته 5 طتتی و1500دور بتتا

 هتا تغلتی    گتذاری نمونته   ستامت رستوب   48گذشت 
کتاهش یافتت    لیتر میلی 20 به ها نمونه حجم شدند و

. سپس (Wetzel & likens, 1991؛ Michael, 1990ش
لیتتری انتختاب و    میلتی  1 ۀنمونت  زیتر  10از هر نمونه 
هتتا بتتا استتتفاده از   شتتمارش پالنکتتتونشناستتایی و 
 ,.Sabo et alش انجتتام شتتد اینتتورتمیکروستتکوب 

 (.   Lopez et al., 2006؛2008

 هرررای مکرررانی گزینرررهاهمیرررت کلررری  ۀدرجرررتعیرررین  ز(
(WAlternativs)  
از  هتای مکتانی   گزینهاهمیت کلی  ۀدرجین مرحله در ا

 حاصل شد. WSub-Factor (Global) و W3 ضرب دو ماتریس

 نتایج. 3
و  عوامرل و زیرعوامرل  شناسرایی   اول و دوم: های گام

  ANPتشکیل ساختار مدل 

شتده بته    شناستایی موامل  زیرموامل و  1  در جدول 
 در این آورده شده است. ANPهمراه ساختار مدل 

مامتتل شمحیطتتی، گردشتتگران، بومیتتان و   4گتتام 
مامل شناسایی شتد کته    زیر 14مدیریت منطقه( و 

مامل فاکتورهای فیزیکتی و شتیمیایی آب    زیرالبته 
فاکتور استت کته در مجمومته     23خود مشتمل بر 
مامتل در ایتن مطالعته در نرتر      زیتر به منوان یتک  
 گرفته شد. 

  ANPماتریس عملیاتی  سوم:گام 

اهمیت عوامل بدون در نظر گررفتن   ۀدرجین تعی الف(
   (W1وابستگی بین عوامل )

بدون در نرتر   اهمیت موامل ۀدرجW1 ماتریسدر 
 ها آورده شده است. گرفتن وابستگی بین آن

/

/

/

/

N

M
W

L

T

   
   
    
   
   
   

1

0 750

0 132

0 083

0 035

 

  (W2تعیین وابستگی درونی میان عوامل ) ب(
 آورده W2 متتاتریسارتبتاط موامتل بتا یکتدیگر در     

 است.   هشد 

                  /      /     /      /

               /      /      /      /

                    /      /      /      /

                  /      /

N N N N

M M M M
W

L L L L

T T T T

 
 
  
 
 
 

2

1 000 0 232 0 240 0 327

0 333 1 000 0 550 0 413

0 528 0 584 1 000 0 260

0 140 0 184     /      /

 
 
 
 
 
 0 210 1 000

 

   (WFactor) اهمیت کلی عوامل ۀدرجتعیین  ج(
اهمیتت کلتی موامتل در قالتب متاتریس       ۀدرجنتایج 

WFactor تفتاوت   ۀدهنتد  است که نشان  شده  نشان داده
اهمیت موامل با و بدون در نرر گترفتن   ۀدرجدار  امعن

ابستتگی  وثیر ریتد تت  ؤمست کته   ها نآوابستگی درونی 
ایتن   .ستت  هتا  نآاهمیت کلی  ۀدرجدرونی موامل در 

پارامترهتتای تغییتتر اهمیتتت کلتتی   ستتببوابستتتگی 
از  متتدیریت منطقتته، 406/0بتته  750/0از  محیطتتی
و  282/0بتته  083/0از  بومیتتان، 221/0بتته  132/0

 است.  شده 091/0به  035/0 از گردشگران

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/ / / / /

/

/

/

/

FactorW

   
   
    
   
   
   

 
 
 
 
 
 

1 000 0 232 0 240 0 327 0 750

0 333 1 000 0 550 0 413 0 132

0 528 0 584 1 000 0 260 0 083

0 140 0 184 0 210 1 000 0 035

0 406

0 221

0 282

0 091

 

 WSub-Factorعوامل ) زیریت داخلی اهم ۀدرجتعیین  د(

(Local))    
موامتل بتا    زیتر اهمیتت داخلتی    ۀدرجنتایج تعیین 
هتای   متاتریس زوجتی در   هتای  همقایست استفاده از 

WSub-Factor (Local) است.  شده  آورده 
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N /

N /
sub factors N

W


   
    

  

1

2

0 333

0 667
 

  

M /

M /

M /

M /

M /

sub factors M
W



   
   
   
    
   
   
     

1

2

3

4

5

0 422

0 295

0 158

0 076

0 050

 

  

L /

L /

L /

L /

L /

sub factors L
W



   
   
   
    
   
   
     

1

2

3

4

5

0 427

0 271

0 158

0 084

0 061

 

  

/

/
sub factors T T

T
W



   
    

  

1

2

0 667

0 333
 

 WSub-Factorعوامررل ) زیررراهمیررت کلرری  ۀدرجررتعیررین  ه(

(Global))  
 ۀدرجتت WSub-Factor (Global) متتاتریسو  3 در جتتدول
در بتین   موامل آورده شتده استت.   زیراهمیت کلی 
اهمیتت و  درجتۀ  بیشتترین   امل محیطیوموامل، م
. در را داشتتند اهمیتت  درجتۀ  کمترین  گردشگران

ترتیب فاکتورهتای فیزیکتی و    بهموامل نیز  زیربین 
درجتۀ  بتاالترین   شیمیایی آب و تتراکم پالنکتتونی  
 مصتتارف مختلتتف اهمیتتت و برداشتتت گونتته بتترای

 .داشتند را اهمیتدرجۀ کمترین 

  

N /

N /

/

/M

/M

/M

/M

/L

/L

/L

/L

/L

/T

/T

sub factors global

M

W


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  

  

1

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

0 135

0 271

0 093

0 065

0 035

0 017

0 011

0 120

0 076

0 045

0 024

0 017

0 061

0 030









 

  عوامل زیراهمیت کلی  ۀدرج .3  جدول

 عوامل زیرکلی  اهمیت ۀدرج عوامل زیرداخلی  اهمیت ۀدرج عوامل زیر کلی عوامل اهمیت ۀدرج عوامل

N 406/0 
N1 333/0 135/0  

N2 667/0 271/0  

M 221/0 

M1 422/0 093/0  

M2 295/0 065/0  

M3 158/0 035/0  

M4 076/0 017/0  

M5 050/0 011/0  

L282/0 

L1 427/0 120/0  

L2 271/0 076/0  

L3 158/0 045/0  

L4 084/0 024/0  

L5 061/0 017/0  

T 091/0 
T1 667/0 061/0  

T2 333/0 030/0  
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  (W3)  های مکانی گزینهاهمیت داخلی  ۀدرجتعیین  ز(
بتا   های مکانی گزینهزوجی  های هقایسمنتایج حاصل از 
 به تصویر کشیده  W3مامل در ماتریس  زیرتوجه به هر 

مامل فاکتورهتای فیزیکتی و    زیر یاستثنابه  .است  شده 
شیمیایی آب و تراکم پالنکتونی که اهمیت داخلتی آن  

اقلیدوستی(   ۀفاصتل از طری  ضریب شتباهت شضتریب   
 م پالنکتتونی تراکمامل  یرزشباهت  یبضرمحاسبه شد. 

غتار   یو بترا  675/0کور  یآباد و غار ماه ینزرغار  یبرا
محاستتبه شتتد کتته  325/0کتتور و غتتار پرستتک  یمتتاه
 یستتگاه آبتاد بته ز   یتن زرغار  یشترشباهت ب ۀدهند نشان
شتتباهت  یبضتترهمچنتتین گونتته استتت.  یتتنا یبتتوم
غتار   یآب بترا  یمیاییو ش یزیکیف یمامل فاکتورها یرز
کتور   یغار ماه یو برا 457/0کور  یآباد و غار ماه ینزر

 ۀدهنتد  نشتان محاستبه شتد کته     543/0و غار پرسک 
گونته   یتن ا یبوم یستگاهبه ز پرسکغار  یشترشباهت ب
ستته  محیطتتیگیتتری پارامترهتتای  نتتتایج انتتدازهاستتت. 
 ایتن جتدول  آورده شتده استت.    4 در جتدول  زیستگاه
پارامترهای محیطی بترای سته زیستتگاه     دهد نشان می
کننتد   مشتابه هتم تغییتر متی     های دامنهدر تا حدودی 

کته   میزان منیزیم، سولفور کتل و ستولفات   یاستثنا بهش
آباد به نسبت قابل توجهی از دو غتار دیگتر    زریندر غار 

تتتراکم پالنکتتتونی در غتتار  همچنتتین . (کمتتتر استتت
آباد و غار ماهی کتور بستیار بته یکتدیگر نزدیتک       زرین

م پالنکتتونی  تتراک  است در مقایسه با غتار پرستک کته   
 .داردپایینی 

  آباد و پرسک زرینمحیطی در غار ماهی کور، پارامترهای  .4  جدول

 پارامتر
روش 

 گیری اندازه

 آباد زرینغار  غار پرسک غار ماهی کور

 ۀانداز

 نمونه

 ±میانگین

 خطای معیار

 ۀانداز

 نمونه

خطای  ±میانگین

 معیار

 ۀانداز

 نمونه

خطای  ±میانگین

 معیار

 پارامترهای فیزیکی

 (Cºدما ش
دستگاه سنجش 

 پرتابل
2 52/0± 60/18 2 52/0± 40/16 2 48/0± 70/16 

 (ppmشاکسیژن محلول 
دستگاه سنجش 

 پرتابل
1 08/0± 52/7 6 47/0± 37/8 6 48/0± 27/9 

pH 
دستگاه سنجش 

 پرتابل
1 12/0± 60/7 0 08/0± 62/7 1 06/0± 78/7 

 (ECشهدایت الکتریکی 

 ((µs/cmشش

دستگاه سنجش 

 پرتابل
1 33/5 ± 70/440 1 24/6 ± 50/344 1 24/7± 40/333 

 68/0 ±05/0 9 43/0 ±03/0 9 64/0 ±01/0 1 سنجی تفرق (NTUش کدورت آب

 70/0 ±04/0 5 44/0 ±03/0 8 54/0 ±01/0 1 سنجی وزن (ppmش کل ذرات معل 

کل ذرات محلول 

 (ppmش
 90/266 ±01/11 3 30/155 ±06/4 1 80/237 ±21/4 1 سنجی وزن

 (ppm) فلزات

 77/4±36/0 12 24/20±61/0 2 34/19±95/0 5 تیتراسیون منیزیم

 پتاسیم

ای  نشر شعله

توسط دستگاه 

 فیلم فتومتر

9 22/0± 19/3 9 18/0± 81/2 9 09/0± 31/1 

 سدیم

ای  نشر شعله

توسط دستگاه 

 فیلم فتومتر

3 72/0± 02/19 3 81/0± 62/20 9 38/0± 76/5 

 03/37 ±59/1 4 83/52 ±10/1 1 70/56 ±91/2 5 تیتراسیون کلسیم
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  آباد و پرسک زرینمحیطی در غار ماهی کور، پارامترهای  .4  جدولدامۀ ا

 (ppm) مواد آلی

خواهی  اکسیژن

 بیولوژیکی
 09/0 ±01/0 8 01/0 ±00/0 4 01/0 ±00/0 6 تیتراسیون

خواهی  اکسیژن

 شیمیایی
 11/0 ±01/0 9 16/0 ±01/0 2 17/0 ±01/0 9 اسپکتروفتومتری

 (ppm) اد معدنی یا غیر آلیمو

 29/0 ±02/0 8 45/0 ±03/0 9 58/0 ±04/0 8 اسپکتروفتومتری فسفر کل

 16/0 ±01/0 9 20/0 ±02/0 9 35/0 ±02/0 9 اسپکتروفتومتری فسفات

 نیتروژن کل
روش کجلدال 

 استاندارد
7 08/0± 31/1 8 09/0± 36/1 9 09/0± 43/1 

 53/0 ±03/0 9 61/0 ±02/0 2 53/0 ±02/0 2 اسپکتروفتومتری نیترات

 00/0 ±00/0 - 00/0 ±00/0 - 00/0 ±00/0 - اسپکتروفتومتری نیتریت

 00/0 ±00/0 - 00/0 ±00/0 - 00/0 ±00/0 - تیتراسیون کربنات

 99/189 ±29/7 3 28/150 ±21/2 1 33/151 ±92/3 1 تیتراسیون کربنات بی

 60/13 ±84/0 8 48/85 ±25/2 1 94/86 ±52/2 2 اسپکتروفتومتری سولفور کل

 96/7 ±41/0 5 03/53 ±88/1 3 63/58 ±64/1 2 اسپکتروفتومتری سولفات

 01/22 ±73/0 2 57/30 ±75/0 1 50/29 ±16/1 3 اسپکتروفتومتری کلر

 تراکم پالنکتونی

شمارش با 

میکروسکوپ 

 اینورت

- 87/122 - 14/19 - 91/134 

 
/ / / / / / / / / / / / / /

/ / / / / / / / / / / / / /

Z
W

P

   
    
   

3

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

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
 

 

 هررای مکررانی گزینررههمیررت کلرری ا ۀدرجررتعیررین  ح(
(WAlternativs)  
در  هتای مکتانی   گزینته اهمیتت کلتی    ۀدرجت نتایج 
است. بر این اساس   شده  آورده WAlternativs ماتریس
 .داردباالتری برای انتقال اولویت  آباد زرینغار 

/

/
Alternatives

Z
W

P

   
    
   

0 582

0 417
 

 گیری بحث و نتیجه. 4

استتتان  ۀمحتتدودحاضتتر ستتعی شتتد در  ۀمطالعتتدر 
های مناستب بترای    ندی زیستگاهب اولویت لرستان به
 متاهی کتور ایرانتی پرداختته شتود. در      ۀگونت انتقال 

کته  شتود    متی توصتیه   هتا  انتقال گونته  دستورالعمل
 ۀدامنتتهتتای پیشتتنهادی بتترای انتقتتال در  زیستتتگاه

 ,Minckleyمتورد نرتر باشتد ش    ۀگونتاریخی توزیع 

( از IUCN, 2012؛ Williams et al., 1988؛ 1995
استان لرستتان انجتام    ۀمحدودالعه در رو این مط این
   .گرفت

شتامل    مجمتو   درممومی است که  ۀواژانتقال یک 
معرفتتی، معرفتتی مجتتدد و افتتزایش تعتتداد افتتراد یتتک 

، تالش بشتر تتا   ها ماهی از حفاظت برای. استجمعیت 
معرفی مجدد و افتزایش تعتداد   اغلب شامل آنچه  کنون

ایتن  ، فعلتی اما در شرایط   است بوده افراد یک جمعیت
 ،جدیتد استت   هتای  زیستتگاه گونه نیازمند معرفتی بته   

تتاریخی   ۀدامنت انتقال یتک گونته بته ختارج از      هرچند
 ,.Williams et alشده استت ش توصیه کمتر انتشار آن 

معتقدنتد   شناستان  بوم اغلب( و Sandler, 2009؛ 1988
تاریخی حضور گونه قترار   ۀدامنکه در  یهای زیستگاهکه 
 ههتای ختارج ایتن محتدود     ه زیستتگاه نسبت بت  ،دارند
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شناستایی   از سوی دیگر .(Huang, 2008ند ش تر مطلوب
تتاریخی حضتور    ۀدامنت های مطلوب ختارج از   زیستگاه
 همچنین .باالیی است شناختی بومنیازمند دانش گونه، 

توانتد مشتکالت    انتقال یک گونه به زیستگاه جدید متی 
به بار بیتاورد  های آن زیستگاه  زیادی را برای سایر گونه

 & Ricciardi؛ Davidson & Simkanin, 2008ش

Simberloff, 2009) تتتوان بتته  کتته از آن جملتته متتی
 ؛McDowall, 2006 ؛Shurin, 2001 ش ختواری  طعمته 

Weyl & Lewis, 2006 ؛Bampfylde & Lewis, 

 ,Fausch رقابتت ش  (، Yonekura et al., 2007؛2007

 ,.Simon et al؛ Potapov & Lewis, 2004 ؛1998

 Zimmerman؛McDowall, 2006 ؛2004

&Vondracek, 2006  ،)ش شتدن  هیبرید Scribner et 

al., 2001؛ Allendorf et al., 2004؛ Costedoat et 

al., 2004, 2005 ؛ Hanfling et al., 2005 ؛
D’Amato et al., 2007 تغییر زیستتگاه ش ،) Tejerina-

Garro et al., 2005 ؛McDowall, 2006 و انتقتتال )
 Gozlan؛Gaughan, 2002 ؛Blanc, 2001 ها ش بیماری

et al., 2006 ) اشاره کرد. 
 ۀزمینت هتای بستیاری در    در ایران تا کنون انتقتال 

ستفانه  رمت. انجام گرفته استت  ها ماهیویژه  بهآبزیان و 
مطالعتات   نبتود هتا،   ایتن برنامته   ۀهمت مشتترک   وجه

 ،کلتی  طتور  بته . است ها بوده ی آنمناسب قبل از اجرا
وحتش در سته فتاز قبتل از اجترا،        انتقال حیات ۀپروژ

که در فاز قبتل   شود ریزی می برنامهاجرا و بعد از اجرا 
  از اجرا انتخاب زیستگاه مناسب بترای انتقتال یکتی از   

 (.IUCN, 2012ش شود محسوب میمهم  یها گام
نتایج این مطالعه نشان داد که از نرر فاکتورهتای   

شیمیایی آب، هر سه زیستتگاه یعنتی غتار    فیزیکی و 
آب  ۀمحتدود آباد و غار پرسک در  زرینماهی کور، غار 

شرب قرار دارند که برای زیستت کپورستانان بالمتانع    
از نرتتر پارامترهتتای امتتا نتتتایج نشتتان داد کتته   استتت

شباهت بیشتتری   پرسکغار فیزیکی و شیمیایی آب، 
 .  داردبه زیستگاه بومی این گونه 

بیشتترین   آبتاد  زریتن تراکم پالنکتونی غتار  از نرر 
. بتا توجته   را داشتکمترین تراکم  تراکم و غار پرسک 

به مشاهدات میدانی در این مطالعه مشخ  شد ایتن  
چیزخوار است و بخشی از رژیتم غتذایی آن     گونه همه

د. نت ده ها تشکیل می ها و زئوپالنکتون را فیتوپالنکتون
منتابع   استت کته   تتر  بر این اساس زیستگاهی مناسب

باشد. البته نبایتد از ختاطر دور    ی داشتهغذایی بیشتر
ختواری ایتن گونته، آن را     چیتز  همته داشت که رژیتم  

نسبت به کمبود یک منبع غذایی در زیستگاه مصتون  
 کند.   می

های انسانی نیز نتتایج نشتان دادنتد     از نرر فعالیت
تتتری قتترار دارد.  آبتتاد در شتترایط مناستتب غتتار زریتتن
هتای   تهدیتدها و فرصتت   ۀزمتر های انسانی در  فعالیت

وحتش محستوب     هتای حیتات   مهم در انتقتال گونته  
 ,Dunham & Gallo؛ Minckley, 1995شتوند ش  متی 

انتقتال بستیار    ۀپتروژ در شکست و موفقیت  ( و2008
هتای انستانی    . در این مطالعه سعی شد فعالیتندا مهم
ی در کنتار اینکته بستتر را بترا     تاند گرفته شونرر  در

 ۀتوستع ساز  زمینهآورند  حفاظت از این گونه فراهم می
زایتی   گردشگری نیز در منطقه باشند تا ضمن اشتغال

بستر را برای معرفی بیشتر ایتن گونته بته     ،در منطقه
آبتاد بتا توجته بته راه      مردم فتراهم آورنتد. غتار زریتن    
 هتتای دیتتدنی منطقتته،  دسترستتی مناستتب و جاذبتته 

د. ستاختار  دارردشگری گ ۀتوسعپتانسیل باالیی برای 
آبتاد در حتال شناستایی و اکتشتاف      درونی غار زریتن 

طتول   . مدیران اکتشاف این غار معتقدند این غاراست
توانتد مکتان مناستبی بترای جتذب       و می داردزیادی 

 گردشگر در منطقه باشد.
به  مردمبه  بایدزیستی   مدیران حفاظت از تنو 

 سازگان بوممدیریت یک  در اصلی انکارناپذیرمنوان 
 ۀپتروژ  دهد که تجربیات بشر نشان می. توجه کنند
تواند موف  باشد که در کنتار ختود    می ای حفاظتی

حمایت مردم بومی را داشته باشد. رواج گردشگری 
بهبتود وضتعیت اقتصتادی متردم      ستبب در منطقه 
برای متردم بتومی    تواند و این امر مید شو بومی می
 .  فراهم کندگونه  مهمی برای حفاظت از این ۀانگیز

 ۀزمینت در  شناستان  بتوم  برختی از ستوی دیگتر   
ستتط  جمعیتتت،  ستته بتته وحتتش  انتقتتال حیتتات

 ۀمقیتد . به دنکن می اشاره سازگان بومجمعیت و  فرا
اگرچته اهتداف انتقتال     ایتن دستته از متخصصتان،   

 یر احیتا بت صورت سنتی ه های حیات وحش ب گونه
ال در هتای انتقت   اغلتب برنامته   ،داردمرکتز  ها ت گونه
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هتا اتفتاق    ستازگان  بتوم  یاحیتا هتای   خالل برنامته 
با ایتن   (.Armstrong & Seddon, 2008ش افتند می

انتقتال   شناستی  زیستبین  اندکیوشانی پوجود هم
 ,.Seddon et alوجتود دارد ش   احیتا  شناستی  بتوم و 

چته هتدف    اگردر مورد انتقال این گونه نیز  (.2007
و   احیتا آن  در کنتار   ،خود گونته استت  اصلی نجات 
حاضر  ۀمطالعافتد.  اتفاق می سازگان بومیک  ۀتوسع

 ۀگونت برای انتقتال ایتن    گامی ابتداییتواند  مینیز 
جمعیتت   ۀاندازبا توجه به همچنین باشد.  ارزشمند

تکثیتر   ۀپتروژ د از شو کوچک این گونه پیشنهاد می
های پرورشی این گونته بتا در    در اسارت و جمعیت

بتترای ایجتتاد  ژنتیکتتی نرتتر گتترفتن مالحرتتات  
 .بهره گرفته شودهای جدید  جمعیت
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