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چکیده:
برای رسیدن به مدیریت صحیح و منطقی علفخواران داشتن درک قابل اعتماد از روابط میان آنها با پوشش
معیت آنها در حال ا

ییشا ی بشه ویشاه شایی شه

باشد حیاتی است .از اینرو در بررسی تالش یردیده تا بشا شدش شناسشایی وتشعیت زیسشتواه یونشه ششو ا

( )Capreolus capreolusیامی در هت حفاظت آن برداشته شود .به مین منظور درطی سال 5365-5362و در سشه فصشل مختلش
نشانه ای حضور و عدم حضور یونه مذ ور بر روی مسیر ای ترانسکت خطی و پارامتر ای ییا ی ششامل :تشرا

و تشاپ پوشش  ،در شه

ا میت ،قطر برابر سینه درختان بلوط و ییا ان مورد تغذیه یونه در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل ثبت و برآورد ششدند.آنالیز شای
پوش

ییا ی با روشهای تی– مربع ،روش پالت انجام شدند و در نهایت داده ا با روش تعمی یافته خطی ( )GLMsمدلسشازی ششدند و

بهترین مدل بر اساس مترین مقدار معیار اطالعات آ اییکه انتخاب شد .مچنین ،از روش ای مربع آزمشون برابشری فرتشها بشه منظشور
مقایسه میزان حضوریونه شو ا در فصول مختل آزمون شد .ا ز بین مدلهای ا را شده مدل حضور شو ا بشا تشاپ پوشش

درختشان بلشوط

بیشترین و قطر برابر سینه مترین مبستوی را نشان مید ند .برای سایر پارامتر ا یچ یونه مبستوی یافت نشد .مچنین ،تعداد 22
یونه ییاه مورد تغذیه شو ا از طریق آنالیز سریین شناسایی شد .ترا

درختان بلوط و تر یب یونه ای درختچه اشکوب

میتواند در

پویایی معیت شو ا تعیین ننده باشد .اقدامات حفاظتی با محوریت وامع محلی برای حفاظت یونه شو ا توصیه میشود.

کلید واژگان :شو ا-منطقه حفاظت شده-بوزین مرخیل -مدل ای تعمی یافته خطی
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تقسی می نند )5( :پوش

 -1مقدمه

 )coverه با پستی بلندی زمین مراه است ( )2تاپ
پوش

انتخاب زبستواه یک فرایند سلسله مراتبی است ه
رفتار ای یونه را در مقیاسهای مکانی مختل

در بر

میییرد ( )Hutto, 1985و در نتیجه این رفتار ا
منجر به نا مونی استفاده از زیستواه و اختالفات
قابل تو هی در شایستوی افراد یونه میشود
( .)McLoughlin et al., 2007مطالعات انتخاب
زیستواه معموال مبتنی بر چوونوی استفاده انوران
از زیستواه و دسترسپذیری آنها به منابع است
( )Manly et al., 2002و معموالً به تغییرات منابع
در مکان ( )Mysterud & Ims, 1998و زمان
( )Mauritzen et al., 2003و نهایتاً به تغییرات
نیاز ای متابولیک انوران بستوی دارد ( Dussault

 .)et al., 2005برخی مطالعات نشان دادهاند ه
استفاده انوران از زیستواه در پاسخ به تغییرات
دسترس پذیری به زیستواه میشه نا مون نیست.
وقتی سب غذا اولین عامل تعیین ننده برای
انتخاب یک لکه زیستوا ی باشد ،بنابراین استفاده از
این مکانها می تواند به طور مثبت به دسترسی غذا
ارتباط داشته باشد ( MacArthur & Pianka,

 .)1966عوامل دیوری مانند :یرما ،باد رایج
( ،)Dussault et al., 2004اذیت حشرات ( Kiabi

 ،)et al, 2004و ود نوزادان و خطر شکاریران می-
تواند در رفتار علفخواری در نار وابستوی به ییا ان
مورد تغذیه تاثیر یذار باشد (.)Mao et al., 2005
بوم شناسان ،ییا ان را از نظر پوش

ییا ان

( lateral

به دو یروه

( ،)Canopy coverه به فرا افکنی سایه

تاپ درختان به زمین اشاره دارد ( Coulombe et

 .)al., 2011پوش
معنیداری ا

میزان شکاریری را به طور
مید د ،چنین شرایطی از پوش

در انتخاب زیستواه یونه نق

لیدی بازی می ند.

حتی عقیده بر آن است ،حیوانات در شرایط آب و
وایی نامساعد (عوامل :باد ،دما ،بارش) در زیستواه-
ای با پوش
ترا

مترا

نسبت به زیستواه ای باز و

در امنیت بیشتری قرار می ییرند ( Mysterud

 .)& Ostbye, 1999ایر چه ،مناطق باز علوفه
بیشتری را در دوره تابستان برای انوران فرا

می-

ند ،اما در عوض میزان خطر طعمه خواری و زینه
تنظی حرارت افزای

مییابد .یوزنها اغلب حاشیه

نولها و زیستواه ای باز را به عنوان را ی برای
دوری از طعمه خوار ،دسترسی به منابع غذایی بیشتر
و دوری از شرایط وایی ناسازیار تر یح مید ند
(.)Coulombe et al., 2011

مچنین برای

یوزن ا بهترین مکان علفخواری،

ایی در بین

پوش

با امنیت و فراوانی بیشتر منابع غذایی

شناسایی شده است .یستره زایرس در ایران مواره
به عنوان یک انون مه یونهزایی مطرح است و
یذریاه بزریی برای مها رت انواع تا سونها از نواحی
شرقی به سوی هت ای غربی یعنی قلمرو مدیترانه
بوده است ( .)Sagheb talebi et al., 2014اما این
پهنه وسیع به دلیل دورافتادیی و شرایط سخت
اقلیمی از تو ه حفاظتی بسیار می برخوردار بوده
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است ( .)Firouz, 2005زیستمندان این بوم سازیان

مدل ارتباطات بین حضور یونه و مجموعهای از

بواسطه توسعه صنعتی ،شهرسازی ،چرای بیرویه،

متغییر ای پی

بینی ننده ،دو نشوع خرو شی مفیشد

مناطق نظامی ،مصرش ناپایدار از نولها به منظور

تولید می ند .یکی برآورد حضور یونه در مکشان شایی

سوخت ،سقز چینی ،برداشت قارچ و ییا ان دارویی،

ه یونه ثبت نششده اسشت ،امشا زیسشتواه شای بشالقوه

و نابودی

می ند ،دیوری قابلیشت

شاورزی درون درختزار ا در حال ا

مناسبی برای یک یونه فرا

است ( )Sagheb talebi et al., 2014این روند

انتخاب مدل مناسب برای یونه و الووی پیچیشدهای از

تخریب حتی به نواحی دوردست و به ظا ر امن

ارتباطات یونه و زیسشتواه اسشت ،شه بشه نوبشه خشود

زیستواه ای مرزی شور نیز رسوخ رده است .در

شناسایی روششهای مناسشب طبقشهبنشدی زیسشتواه را

این بین شو ا ( )Capreolus capreolusتنها یوزن

سششاخته و از داده ششای ا ولششو یکی محیطششی و

فششرا

نولهای نیمه خشک -استپی زایرس ،از تخریب

داده ای حضشور بشرای مشدلسشازی بهشره مشی ویشد

زیستواه و شکار بیرویه مستثنی نبوده است

( .)Heinz et al., 2011مششششا دات از حضشششور

( .)Khalyani et al., 2011ایر چه این یونه با

انداران در طبیعت باید با این مفهوم مراه شود شه

وتعیت نورانی متر ( )LCدر لیست سرخ اتحادیه

حضور انشدار درمنشاطق ثبشت ششده لزوماًبشه معنشای

هانی حفاظت (  )Lovari et al., 2008درپ شده

بهترین نقاط برای آنها نیستند ،اما ممکن اسشت بقشای

است .اما باید این نکته را تا ید رد ه برخالش

زادیان آن مو ود را تضمین یا در مقابل یشک مکشان

معیت شو ا در اغلب مناطق اروپا ی غربی

مناسشبتششر ،خطششر متششری را متو ششه مو ششود نمایششد

افزای

و امریکا ( Putman, 1996; Andersen et al.,

(.)Varaste & Mahini, 2011

 )1998اطالعات توزیع و فراوانی این یونه در شور
در ابهام و تیریی است ( Soufi unpublished

 -2مواد و روشها

 )dataو اغلب به یزارشهای نادقیق محدود میشود.
پایشهای علمی معتبر در ارتباط با اندازه معیتهای

 -1-2منطقه مورد مطالعه

محلی این یونه در دسترس نیست (Darvishsefat,

پهنه نولهای غشرب ششور از نشواحی ششمال

) 2008واغلب مطالعات به ابعاد زیست شناسی این

غرب ایران تا نوب شرق شیده میشود ( Sagheb

یونه پرداختهاند ( Karami et al., 2008; Ziaie,

 .)Talebi et al., 2014منطقه حفاظت شده بشوزین

 .)2010در این مطالعه ،ما فرتیه "اینکه آیا ییا ان

و مرخیل از نوع بلوط زار ای پیوسته محسشوب مشی-

و در ه ا میت

شود ( )SaghebTalebi et al., 2014و با مسشاحتی

ییا ان ،حضور یونه انتخاب یر شو ا را در زیستواه

بالغ بر 23221کتار در  33یلومتری نشوب غربشی

بلوط زار ای زایرسی تحت تاثیر قرار مید ند" مورد

پاوه و  20یلومتری غرب باینوان در استان رمانشاه

آزمون قرار دادی .

قششرار دارد ( .)Khalyani et al., 2011در سششال

مورد تغذیه شو ا ،تاپ پوش
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 1995به منظور حفاظشت از یونشه ششو ا بشه عنشوان

تواند به  - 2241در ه سانتی یراد افت نشد .دامنشه

منطقه"شکار و تیرانشدازی ممنشوع"ایجشاد و در سشال

ارتفاعی آن بین  100تا  2920متر از سطح دریا قشرار

 2003بشه منطقشه حفاطشت ششده ارتقشا یافتشه اسشت

یرفته و منطقه از هت شمال به رودخانه مرخیل ،از

( .)Alamesh & Olfati, 1997یونه شو ادر برخی

غرب به رودخانه سیروان ه در محدوده مرزی ایشران

شور ا مانند :لبنان ،اسراییل ،سوریه و عراق از اویشل

و عراق قرار دارد و از هت شرق به روستای لشوریاه

منقشرض

و نهایتا از هت نوب به روستا ای قال ی ،مله رش

ششده اسشت ( .)Wallach et al., 2007بشر اسشاس

محشدود مشی ششود (.)Alamesh & Olfati, 1997

اطالعات واشناسی متوسط بارندیی ساالنه از  310تا

مناسب ترین و بهترین راه دسترسی به منطقشه مسشیر

 5000میلیلیتر متغییشر اسشت ( Khalyani et al.,

اصلی پاوه – باینوان است ه به لششوریاه وارد مشی-

 .)2011متوسششط دمششای سششالیانه آن  ،5141حششدا ثر

شششود ( .)Alamesh & Olfati, 1997در نقشششه

مطلق دما  ،1043میانوین حداقل دمشا  ،941میشانوین

شماره( )5موقعیت منطقه نشان داده شده است.

قرن بیست و در اردن از اوایل قشرن نشورد

حدا ثر دما  2541و حداقل دمای مطلق منطقه مشی-

انتخاب واحد ای رویشی و استقرار قطعشات نمونشه در

 -2-2چگونگی تعیین واحدد رویشدگاهی بدرای

مکان ای یکنواخت با اسشتفاده از ویاییهشای پوشش

نمونه برداری :

ییشا ی ()Krebs, 1999; Pettorelli et al., 2001

در تعیین انتخاب مکانهای نمونهبشرداری اغلشب

مانند فنولو ی انجام میپشذیرد ( Mysterud et al.,

بر تجزیه و تحلیشل وامشع ییشا ی تکیشه مشیششود و

 )2001در نتیجه ،پوش

ییا ی ابتدا با مالحظه قرار
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دادن بدنه ییا شان (فیزیونشومی و سشاختار رویش ) و

 2013و در طشول سششه فصششل متشوالی از نمایششه ششای:

نول در منطقشه

سریین ( )Kiabi et al., 2004و رد پشا بشرای ثبشت

تر یب فلورستیک الیه ای مختل

مشخص وبدین ترتیب سایتهای نمونهبرداری انتخشاب

حضور شو ادر تحلیل انتخاب زیستواه استفاده شد.

ششدند (نقششه ششماره  .)2در طشی سشالهای 2012-

 )1977با هشت نمشایی از قطشب نمشای ( )GPSبشه

 -2-3نحوه نمونه بردای پوشش گیاهی:
بششرای بششرآورد تششرا

منظور برآورد در ه ا میت از فرمول (تشرا

نسشبی+

معیششت یونششه بلششوط

فراوانی نسشبی یشا غالبیشت نسشبی= در شه ا میشت)

( )Quercus brantiiاز روش فاصلهای تیاسکور (T-

( )Clapham, 1932یونه ای ییشا ی اششکوب ش

 )Squareاستفاده شد ( Hutchings, 1986; Krebs,

نول در  1توده ییا ی استفاده شد .اقشدامات پشالت

 .)1996; Greenwood, 1996این روش در مقایسشه

یذاری از اواخر فصل بهار و دوره تابسشتان زمشانی شه

با سایر روشهای فاصلهای در فعالیتهای میدانی بسشیار

اغلب تا سونهای احتمشالی مشورد تغذیشه ششو ا قابشل

ارآمششد و مچنششین از دقششت و قششوه آمششاری بششاالیی

دسترس باشد انجام شد (.)Pettorelli et al., 2003

برخوردار است ( .)Krebs, 1996بطشور لشی ،تعشداد
 60نقطه تصادفی بشرای بشرآورد ( )T-Squareتشرا
درختان بلوط و مچنین ،تعداد  61پالت  5×5بشرای

 -2-4چگونگی شناسایی گیاهان درون سرگین:

نوشل( Krebs, 1999; Pettorelli et

ر نمونه سشریین درون بششر ای 500تشا200

 )al., 2003با فواصل  10متر از مشدیور ( Besag,

میلششیلیتششر آب حششل شششد و سششپه قسششمتهای قابششل

پوشش

ش
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شناسایی محتوی سریین ( برگ ،سشاقه ،سشنبله ،یشل

شو ا محدود شده است از قطعات نمونه برداری حذش

آذین ،لما و پالما ،بذر ،غالش شا و بافشت) بشه  3یشروه

یردید ( .)Karanth et al., 2011سشپه واحشد ای

اصلی :درختان ،علفشی و ینشدمی شدا سشازی ششدند.

ییا ی در  1قطعه مختل

نول ه اختالش آشکاری

براساس اندازه و نوع ا زای قابل شناسایی یونشه شای

از لحششاف فیزیونششومی و تر یششب فلورسششتیک داشششتند،

ییا ی از میکروسکوپ نشوری ( بزرینمشایی )10-50و

برای نمونهبرداری انتخشاب ششدند .نمایشه شای ششو ا

بینو والر ( بزرینمشایی  )50-3بشرای شناسشایی آنهشا

(سریین ،ردپا) در ر  200متراز مسشیر ای تصشادفی

اسشتفاده ششد ( .)Obidzin et al., 2013مچنشین،

(دائمی) به طول  3یلومتر (نقشه شماره  )3در سشه

اندامهای قابل شناسایی با نمونشه شای ییشا ی مشع

فصشل پیششاپی (تابسششتان ،پششاییز و زمسششتان) شناسششایی

آوری شده برای تطبیق اندامها بکار یرفته شدند.

وموقعیت انها با دستواه  GPSثبت یردید ( Karanth

 .)et al., 2011مچنین ،از روش دوربین ای تلهای

 -2-5داده های ثبت گونه شوکا

برای ثبشت حضشور یونشه منتخشب اسشتفاده ششد ،امشا

شو ا انوری محتاط است و برخالش مرال شه

متاسفانه بشه دلیشل رفشت و آمشد متشداول افشراد دورن

تقریبا مسیر ای مشخصی را برای رفت و آمد انتخشاب

منطقه موفق بشه مسشتند سشازی از یونشه نوردیشدی .

می ند ،آنها بطور تصادفی در نول پرسشه مشیزننشد

مچنین سریینها و دانه ای یونشه شای ییشا ی شه

( .)Firouz, 2005; Ziaie, 2010مناطقی از نوشل

عالئ علفخواری شو ا را داشتند ،مشعآوری و بشرای

ه به دلیشل توسشعه انسشانی (روسشتا ،باغشات ،چشرای

شناسایی به آزمایشواه دانشواه محیط زیسشت منتقشل

دائمی دام ،مناطق نظشامی ،شاده) و طبیعشی حضشور

شدند.
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مقشششششادیر آ اییکشششششه تصشششششحیح ششششششده

-2-6تجزیه و تحلیل آماری:

=AICci

مدل شای تعمشی یافتشه خطشی ( )GLMsبشه

R... 3 ،2 ،1 = i

دلیل برخورداری از قدرت آماری باالتر اسشتفاده آنهشا

 = AIC cminحداقل مقدار آ اییکه

نسبت به سایر مدلهای خطی ( )GLMمتشداول ششده

معادله .2

است ( .)Hilbe, 1993ایشن مشدل دارای سشه مولفشه
اصلی است ه شامل :توزیع شای نرمشال ،دو ملشهای،
پواسان ،دو ملهای منفی -یاما ستند .بطوریکه ،در

= wm
وزن مدل
 = Δmارزش مقادیر آ ایئکه

این مطالعشه  Yمتغییشر یسسشته از نشوع دو ملشهای

Δk

( )Binary regressionتعری ش شششده اسششت یعنششی
حضور و عدم حضور شو ا بشه صشورت ()Y=0, Y=1
ستند ( .)Hilbe, 1993مچنشین ( )Yبشه عنشوان

= مع ل مقادیر آ ایئکه

 -3نتایج

متغیر وابسته ،قطعات نمونه برداری به عنشوان فشا تور

در این بررسی تعداد  30تا سون ییا ی متعلق

ثابت ) (Hemami et al., 2004و قطشر برابشر سشینه

به  31خانواده در  1واحشد نمونشهبشرداری بشه منظشور

درختشان (Canopy

زیستواه شو ا مورد شناسایی قشرار یرفشت .از

درختان ( ، )DBHتاپ پوشش

) ،coverو در ششه ا میششت ()Importance value

سنج

این بین تعداد  22یونشه شه ششامل ( 3یونشه مشی-

( )Calapham, 1932بعنششوان متغییششر ششای مکششی

ریپتوفیششت 2 ،فانروفیششت 1 ،ئوفیششت و  2تروفیششت )

( )Covariateدر نظر یرفته شدند ( Coulombe et

ستند از طریق تجزیه سریین شناسایی شد ه مورد

 )al., 2011و اثر ر متغیشر موشام بشر روی متغییشر

تغذیششه شششو ا قششرار مششیییرنششد ( ششدول .)5بیشششترین

داده شدند و مدل با قوه آماری بشاالتر

میانوین قطر برابشر سشینه مربشوط بشه SE= ± 5425

وابسته سنج

از بین مدلهای داوطلب Δm <2

بشر اسشاس تئشوری

اطالعات آ اییکه ( )AICانتخاب شدند ( Burnham

 .)and Anderson, 2011مچنشین ،بشا اسشتفاده از
فرمششول ( )5وزن مقشششادیر آ اییکششه محاسشششبه ششششد
( .)Akaike 1983آنالیز ای آماری با استفاده از نشرم
افزار  SYSTAT ver.9و R-Biostatistics (Core

) team, 2007انجام شد.
معادله .5

قطعه نمونهبرداری ( )5و سایر مقادیر بترتیشب سشانتی
متر ،DBH= 22/3قطعشه نمونشهبشرداری ( )1سشانتی
متششر DBH= 59/2واحششد ( )2سششانتی متششر53/31
= DBHقطعه ( 9 )1سانتی متر  DBH= 53قطعشه
( ) 3سانتی متر  DBH= 52/91ستند.
برآورد ای ترا

تعداد در کتار بلشوط ایرانشی

( )Quercus brantiiنشان مید د .بیشترین مقشدار
تشرا

مربشوط بشه قطعشه (335/99 SE ± 0409 )5

پایششه در کتششار بششا (0405

) دقششت آمششاری اسششت
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( ششششششششششششششششداول )2و قطعششششششششششششششششه ()2
(  ،)531/3 SE ± 04005قطعشه (SE ± 04005( )3
 ،)522/9قطعشششه (SE ± 04005 ( )1

بدست آمده است .مچنین ،فرض برابری سشه فصشل
بررسششی داده ششای

p

= Winter

p

= Summer

 )553/2و

 H0: Spring pحضور و عدم حضور ششو ا بشا آزمشون

متشرین میشزان ( )31/6 SE ± 04005در قطعشه ()1

مربع ای انجام شد .مانطور ه نتایج نشان مید شد
( دول )3ر سه فصل به طور معنیداری با مشدیور

بدست آمده است.
در ه ا میت یونه شای اششکوب ش

نوشل

اختالش دارند P> 0401 .ستند.

( )IVدر ر واحد نمونشه بشرداری ششامل مقشادیر بشه

مچنین ،نتایج مدلها در ( دول )1نشان مشی

ترتیششب قطعششه ( )1بششا مقششدار ( ،)123432قطعششه ()5

د نششد ششه بهتششرین مششدل آ اییکششه در بششین مششدلهای

( ،)322453قطعشششششه ( ،)309413( )1قطعشششششه ()3

تشا ی

داوطلب برای متغییر پی بینی ننده پوشش

از  < %60و مقشدار

( ،)300403قطعه ( )231426( )2بشا میشانوین اششتباه

درختان بلوط با مقدار وزن بشی

معیار  SE = ± 1425محاسبه شدهاند .این پارامتر به

دلتا  Δi = 0400بزریتشر از Burnham and ( Δ<2

عنوان یکشی از متغییر شای پشی بینشی ننشده بشرای

 )Anderson, 2011بدسششت آمششده وایششن امربیششانور

حضششور شششو ا بششین مششدلهای داوطلششب ( ششدول)1

بیشترین حمایت قابل تو ه مدل از داده ا می باششد.

مبستوی نشان نداده است.درصدترا

تشاپ پوشش

دومین مدل داوطلب فا تور قطر برابر سینه اسشت ،بشا

درختششان بلششوط ( )Quercus brantiiدر قطعششه ()5

اینکه ،ارزش آن  Δi = 9401در بین مقادیر> Δm < 2

 % 0433در قطعششه ( % 0452 )2در قطعششه (% 0453 )3

 1است ( 1دول) اما با در نظشر یشرفتن وزن بدسشت

در قطعششه ( % 0453 )1و متششرین آن در قطعششه ()1

آمده آن ،حمایت بسیار ناچیزی را نشان مید ند.

 % 0452بشا میشانوین اششتباه معیشار SE = ± 5461
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جدول .5گونهها و جنسهای گیاهی شناسایی شده از سرگین شوکا به همراه اندامهای مورد تغذیه

نام فارسی

خانواده

یونه ای ییا ی

قطعات مورد تغذیه

فرم روی

اندامهای وایی

تروفیت

سرخه ،پر سیاوش

Pteridaceae

Adiantum capilus
veneris

اندامهای وایی

ئوفیت

سرخه

Aspleniaceae

Asplenium ceterach

اندامهای وایی

می ریپتوفیت

دم روبا ی و سری

Alopecurus apiatus

دانه ،اندام وایی

تروفیت

ارو پنجه ای

Bothrichloa
ischaemum

دانه ،اندامهای وایی

تروفیت

ارو علفی

Bromus tomentellus

اندامهای وایی

می ریپتوفیت

و وحشی

برگ

فانروفیت

عل باغ

Dactylis glomerata

برگ ،میوه

فانروفیت

عل عشق

Eragrostis sp

اندامهای وایی

می ریپتوفیت

اسنی

Eringium .sp

اندامهای وایی و دانه

لوفیت

بلوط ایرانی

اندامهای وایی

می ریپتوفیت

دارمازو

Poaceae

Hordeum
spontaneum

Quercus brantii
Fagaceae
Quercus infectoria

اندامهای وایی

می ریپتوفیت

اسنی

Asteraceae

Cichorium inthybus

اندامهای وایی

تروفیت

نوعی لکلکی

Geraniaceae

Erodium ecutarium

بریهای خشک

ئوفیت

الله وا یون اناتولی

Liliaceae

Fritilaria assyriaca

اندامهای وایی

بی تی راخ

بی تی راخ

Rubiaceae

Gallium .sp

اندامهای وایی و دانه

تروفیت

ازمک

Brassicaceae

Cardaria draba

اندامهای وایی و دانه

می ریپتوفیت

یل راعی

Hypericaeae

Hypericum scabrum

اندامهای وایی و دانه

ئوفیت

یندمک رایج

Caryophyllaceae

Stellaria media

اندامهای وایی و دانه

لوفیت

بار نگ اردی

Plantaginaceae

Plantago lanceolata

برگ

فانروفیت

چنار

Platanaceae

Platanus orientalis

برگ ،میوه

فانروفیت

امرود

Pyrus syriaca

برگ ،میوه

فانروفیت

البالوی وحشی

Cerasus sp.

برگ و میوه

فانروفیت

زالزالک یر ی

برگ

فانروفیت

نسترن

Rosaceae

Crateagus
pontica
Rosa sp.
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ادامه جدول .5گونهها و جنسهای گیاهی شناسایی شده از سرگین شوکا به همراه اندامهای مورد تغذیه

فرم روی
تروفیت

قطعات مورد تغذیه
اندامهای وایی

ئوفیت

اندامهای وایی

یونه ای ییا ی

نام فارسی
پونه

خانواده

مری نخودی

Lamiaceae

Mentha langifolia
Teucrium polium

مدانی

جدول  .2برآورد تراکم درختان بلوط (روش  )T-squareدر هر قطعه نمونه برداری

دامنه اطمینان (  ) CIتعداد در
کتار بلوط

قطعات مورد

اشتباه
معیار SE

برآورد تعداد در کتار
بلوط

بررسی نول

335499

5
2

ران پایین

ران باال

115426

215452

0409

23049

6143

04005

53143

21143

3049

04005

52249

3

23145

2641

04005

55342

1

53341

2040

04002

3146

1

جدول  .3نتایج آزمون مربع کای برای سه فصل مختلف

آزمون با معنیداری در

انحراش معیار
SD

سطح

در ه آزادی

مقدار آزمون
ای مربع

5
5
5

9429
1431
25459

0401

df

فصول بررسی
حضور و عدم حضور
شو ا

<0400
<0402
<0400

0413
0411
042

تابستان
پاییز
زمستان

جدول .4نتایج مدلهای آکاییکه بدست آمده از پارامترهای گیاهی

مدل و منابع

5
2
3
1

حضور و عدم حضور شو ا × پوش

درختان بلوط

()Canopy cover

حضور و عدم حضور شو ا × قطر برابر سینه بلوط
()DBH

حضور و عدم حضور شو ا × در ه ا میت ییا ان
()Importance value

حضور و عدم حضور شو ا × حضور ییا ان مورد
تغذیه ()Edible plants

Df

P-value

AICc

AIC-Δi

Wm %

21

<04005

25423

0400

0463

20

<04013

22423

9401

0401

20

04605

26421

3405

0405

21

04521

32432

55406

0400
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نوسان بسیار مشی دارد و بشا تغییشر ششرایط در ورای

 -4بحث و نتیجهگیری

مکان و زمان بخشهای مختلفی از زیستواه را انتخاب

دو نبه اساسی و آشکار پوش ییا ی ساختار

می ند (.)Peterolli, 2003

یا فیزیونومی و آرایه شناسی ییشا ی یشا فلوریسشتیک

بررسی ای (  ( Kiabi et al., 2004بر روی

( )Heinz et al., 2011اسششت .سششاختار ییششا ی و

سشریین در

مرال نشان داده است ،ه بیشترین ترا

تر یشششب بنشششدی زیسشششتواه در مطالعشششات برخشششی از

پوش

پاو شوران به ای تر یب آرایشه ششناختی ییا شان،

برخوردار سشتند .مچنشین ،منشاطقی شه عمشدتا از

تعیین ننده الوو ای اشغال زیستواه توسط شانوران

تر یب درختان و درختچشه شا تششکیل ششده انشد از

ذ ششر شششدهاسششت .بششا ایششن حششال مششان یونششه ششه

مله زیستواه تر یحی مرالها بشمار می روند .ایر به

( )Rotenberry, 1985ذ ششر مششی نماینششد ،تر یششب

ویاییهای علفخواران تو ه نشی آنهشا مزمشان مشی

به مراتب بزریتری را در تعیین

ییشا ی علفشی،

یونه ای ییا ی نق

ایی است ،شه از تشرا

درختچشه ای بشاالیی

توانند بشا فا تور شایی ماننشد پوشش

اشغال یک ناحیه در مقایسه با آنچه ه قبال فکر مشی-

زیست تشوده علوفشه و بشا سشایر فا تور شای زیسشتواه

شد ایفا می ند.

رفتارشششان را سششازیار ننششد ( ;Schmitz, 1992

شو ا نسبت به قابلیت دسترسی به منابع یونشه

 .)Naugle et al., 1997; Rothley, 2002به عنوان

،حساسی اسشت در نتیجشه ،ششناخت دقیشق نیاز شای

درختشان

مثال :یکی از مزایشای پوشش

شای متشرا

زیسششتوا ی و تعیششین مبششود و اخششتالل در منششابع از

فرا

ابزار ای مدیریتی مهمی بششمار مشیرود ( Varaste,

نوری بر روی انوران سا ن در آن مشیباششد ،ه ایشن

 .)2005مشخص شده است ه فراوانی نسبی ششو ا

زینه شای تنظشی یرمشایی

و یوزن زرد مبستوی منفی با پوش

درختشی دارد،

ردن یرمشای شافی و لشوییری از تشعششات

امر خود منجر به ا

انوران مییردد .یوزنها در معیتهای با تشرا

بشاال

درختچهای مبسشتوی مثبشت را نششان

اغلب پوششهای باز را ه از زیتوده بیشتری برخشوردار

مید د .این تفاوت مبسشتوی در نسشبت اسشتفاده از

ند انتخاب مشی ننشد و بشه طشور طبیعشی میشزان تشاپ

به نحوه توزیع منابع غذایی دارای

مشییابشد

اما با پوش

ساختار ای مختل

یفیت در طول دوره زمسشتان ارتبشاط دارد ( Heinz

 .)et al., 2011نتایج این بررسی نشان مید شد شه

پوش

ییا ی در چنشین مکانهشایی شا

( .)Coulombe et al., 2011اما در ترا
متر پوششهای ییا ی مترا

معیت

را مورد اسشتفاده قشرار

نوشل بشه

مشید نشد ( )Coulumbe et al., 2011و بشه دلیشل

تر یب فلورستیک (غنای بیشتر ییا شان) تشوده شای

شای ییشا ی

شو ا عالوه بر وابستوی به پوش
مختل

مترا

نول نیزوابستوی نشان مید د .با این و ود

شو ا یوزنی است تقریبا

تحرک و با سشطح پشایین

اندوخته غذایی ه در فصول مختل سال از نظر وزنی

افزای

رقابت درون یونهای در پوشش

فشرده ،با ترا

شای زیشاد در ایشن سشاختار شا ظشا ر

نمیشوند ( .) Massi and Cote, 2009
یافته ای ) )Coulmbe et al., 2011در یک
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زیستواه عاری از شکاریران ،نشان مید د ه یوزنهشا

تنوع باالیی برخوردار ستند و از مکانهایی ه یونشه-

زیاد و در شرایط بدون شکاریر ،مشدت زمشان

ای یندمیان نسبت بشه درختچشه غالبیشت بیششتری

تنشک صشرش مشی-

دارنشد دوری مشی ننشد (.)Hemami et al., 2004

بشا

چنین شرایطی از توده ای نوشل امنیشت بهتشری را

تعداد افراد بسیار می ظا ر میشوند .اما مطالعه ما از

بشرای ششو ا فشرا

مشی نشد ( Mysterud et al.,

نظر شرایط زیستوا ی مانند برخورداری از شکاریر ا،

 .)1999ایر چه ،باید اشاره رد ،ششو ا ا در اسشتفاده

معیت ،و ود دام ای ا لشی رقیشب

نول نیز انعطشاش پشذیر بودنشد.

با ترا

طوالنی را در مناطق باز و پوشش
نند ،درحالیکه در پوش

ترا

بسیار

ای ییا ی ش تشرا

از تر یبهای مختل

با مطالعه ذ شر ششده متفشاوت اسشت .از اینشرو ،نتشایج

مچنینMoser and .) Hemami et al., 2004( ،

مدلهای ما از مبستوی مثبت بین پارامتر تشوده شای

 Schutzدر بررسی ایشان در سشال  2009بشر روی

نول بلوط ،با حضور ششو ا داللشت دارد .در

شو ا (علفخوار انتخابیر) ثابت شردهانشد ،شه رابطشه

پر ترا

حالیکه ،حضور شو ا با توده شای ییشا ی ش تشرا

متقابل بین شیوه علفخواری این یونه و اششکوب ش

مبسششتوی منفششی نشششان مششید ششد ( Beier and

نول و ود دارد .بطوریکه ،این نوع رفتار علفخشواری

;McCullough, 1990; Mysterud et al., 2001
 .)kiabi et al., 2004; Said et al., 2009ایرچشه

منجر به حفظ میت منشابع غشذایی مشیششود ،یعنشی
ییا ان در پاسخ بشه ایشن رفتشار چشرا بخششهای قابشل

مطالعششات قبلششی نشششان دادهانششد ششه الوششوی اسششتفاده

تششو هی از انششدامهای خششود را سششال نوششه مششیدارنششد.

زیستواه در ارتباط بشا (تشاپ پوشش  ،قطشر برابرسشینه

سششایهدار ،ییا ششان از

( ،)BDHترا

مچنششین در مکانهششای متششرا

ییا ان در بین نه ای نشر و مشاده

تولید با یفیتی برخوردار ستند .مطالعات مذ ور بشا

یوزنها متفاوت است اما متاسفانه مانطور شه اششاره

نتایج این تحقیق (حضور شو ا در اشکوبهای با درصشد

شد ،بدلیل مبود معیت ششو ا و فقشدان ابشزار شار

باالیی از تاپ پوش

درختان بلوط) در منطقه بشوزین

مناسششب (رادیششومتری) بکششارییری چنششین روشششی در

و مرخیششل بششا و ودیکششه روابششط معنششیداری بششین

منطقه مورد مطالعشه امکشانپشذیر نوردیشد .از سشوی

پارامتر شای تلفیقشی در شه ا میشت و ییا شان مشورد

دیور ،نتایج این مطالعه با سایر مطالعات ( Hemami

تغذیه شو ا مشا د نشد ه دلیل آن میتواند ناشی از

 )et al., 2004از نظر اینکه شو ا ا اغلب در پوش -

مبود داده در نمونه ا باشد مسشویی دارد .البتشه بشا

پرسه مشیزننشد مطابقشت دارد .از

شناسایی بیشتر ییا ان مورد تغذیه شو ا و ارتباط آن

دیور نتایج بدست آمده در این تحقیشق آن اسشت شه

با پارامتر ای پی بینشی ننشده مشی تشوان مشدلهای

شو ا ا عمدتا در ساختار ایی از نوشل بلشوط ظشا ر

معنیدار قابل تو هی را انتظار داشت .مچنین ،نتایج

بشاغی،

آزمون فرض برابری حضور شو ا ا داللت بر ایشن دارد

ماشششک نولششی ،سششرخه) و درختچششهای (یالبششی

ه استفاده این یونشه از درختزار شای بلشوط در ورای

وحشی ،تنورس ،ولیک ،نسترن ،رانشاس) شه از غنشا و

مکان و زمشان متفشاوت اسشت .عشالوه بشر ایشن ،نتشایج

ای ییا ی مترا

میشود ،ه تر یبی از یونه ای علفشی (علش
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تحقیق نشان مید د شو ا در مناطقی بیشتر حضشور
دارد ه درختان بلشوط از نظشر در صشد تشاپ پوشش ،

درختان افزای
ترا

پوش

مید د .در طشی مشاه شای زمسشتان،
ییا ی در نول ای پهشنبشرگ بسشیار

تنوع و غنای یونه ای درختچهای و بوتهای بیششتری

است و به مین دلیل سرشاخهخشواری یشوزن بشر

برخوردار است .از طرفشی چنشین ششرایطی از نوشل

روی نهششال ششای درختششان افششزی

مششییابششد )2006

پتانسششیل نوهششداری از ییا ششان دانششهریششز ماننششد( :

 .)Moser & Schultz,عالوه براین ،به نظر میرسشد

Aleopecurus ،Bothrichloa ischaemum,
Quercus
 ،)apiatusمیشششششششوه درششششششششت (
infectoria

( )brantii,Quercusتروفیششششششت و

فانروفیت) ،ییا ان با ویایی سبزینوی دائمی ( مشی-
ریپتوفیششششت) (

Plantago

sp,

Gallium

lanceolata, Eryngium sp. Aspelenium
 )ceterach, Cichorium inthybusرا بطششششور

مزمان دارد .مهمتر اینکشه ،زایشرس ششمالی از دوره
ای زمستانی سخت برخوردار است ( Talebi et al.,

 )2014بنابراین دسترسی و وفور ییا ان مذ ور بشرای
انوران سا ن به مترین مقدار ممکن خود میرسد،
در چنین شرایطی توده ای پرترا

درختان بلشوط از

نظر تهیه انر ی به عنوان مکانهای بسیار مه برای بقا
قلمداد میشوند (.)Khalyani et al., 2011

عقیده برآن است ه شو ا در پوشش
متششرا

درختشی

بیشششتر از یششوزن زرد حضششور پیششدا مششی نششد

( .)Obidzinski et al., 2013مطالعات اولیه در این
زمینه بیانور این واقعیت است ه یوزنها پوش
مترا

را بشه منظشور شا

شای

اسشترس شای سشرمایی

انتخاب می نند ،در واقع استفاده از مکانهای نولشی
پرترا

احتماال یک سازیاری رفتاری است شه بشاد و

اسششترس ششای سششرما را در شششو ا ششا

مششید ششد

( .Mysterud & (Ostbye, 1995مچنشششین،
دسترسی شو ا را به نهال شای شوان و وانشه شای

میوه ای بلوط نق

بسیار حیاتی را بشرای ایشن یونشه

ایفا می ند .اما مطالعات نشان دادهانشد شه ششو ا در
مقایسششه بششا یششوزن زرد بششه نوششل ششای بششرگریششز و
درختچه ایی از مله تمشک وابستوی غذایی نششان
مشید شد ( .)Obidzinski et al., 2013بطوریکشه
نهال ای وان تمششک یونشه نیمشه  -میششه سشبز
محسوب میششود ()Mysterud & Ostbye, 1995

و در طول دوره بحرانی زمستان غذای تعیین ننشده-
ای محسوب میششوند .مطالعشات نششان دادهانشد ،شه
وقتی زمین فاقد پوش

ییا ی باشد ،شو ا نسبت بشه

تغییر منابع غذایی انعطاش پذیر است.
دیده شده است ه در نوشل شای بشرگریشز،
شو ا از طریشق مصشرش بخش

شای شوان درختشان

مبود منشابع غشذایی را بشران مشی نشد در حالیکشه
یوزن زرد نول ای سوزنیبرگ را تر یح مید شد و
از نولهای پهن برگ بیشتر از شو ا دوری می ند و
وابستوی بیشتری به یرامینه شا دارد ( Obidzinski
.)et al., 2013; Heinz et al., 2011
تحلیلهای تصشاویر مشا وارهای ( Khalyani et
 )al., 2011با اسشتفاده از روش متریشک در (2001-

 )2009نشششان دادهانششد ،ششه شششت سششال حفاظششت از
منطقه بوزین و مرخیل یچ یونه تاثیر مثبتی از نظشر
پیوستوی و پیچیدیی ساختار پوش

نوشل نداششته

اسششت .مچنششین ،شششو ا ا درایششن منطقششه بششرخالش
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شور ای اروپایی ه در مناطق باز والن مشید نشد

ییا ششان علفششی و یراسششها و قارچهششا و چششرای دام در

سشتند

منطقه رواپ دارند ه بطور دی حیات یونه ششو ا را

 Ghazanfari et) .(al.,1998شو ا ا در مقایسه بشا

به مخاطره انداخته است .چنشین فعالیتهشایی بشر روی

سایر یونه ای یوزن به واسطه داشتن ثه وچک ،و

ییا ان میتواند شرایط طبیعشی مکانهشای امشن بشاقی

محدودیتهای فیزیولو یک از یسشتره خشانوی متشری

مانده را ( وامع بلوط پرترا ) برای شو ا مختل ند.

برخوردار سشتند ( .)Moser & Schutz, 2006امشا

در واقع پوش

بوم سازیان نولی به عنوان یکشی از

مطالعات انجام یرفته در منطقه زایرسشی شه منطقشه

شاخص شای بسشیار مهش مشدیریت پایشدار سشرزمین

بوزین مرخیل را نیز در بر می ییرد تشخیص دادهانشد

ششناخته ششده اسشت ( Maestre & Escudero,

ه احتماال یستره خانوی شو ا در منطقه بشه واسشطه

 )2009نظر به اینکه ،این ششاخص مقشدار شل منشابع

از سوی توسعه انسشانی بشه

اقتصادی– ا تماعی و طبیعی را نیز بشه تصشویر مشی-

شدت محدود ششده اسشت بنشابراین ،مشدیریت پایشدار

شد ( .)Khalyani et al., 2011تغییشر در سشاختار

زمانی موثر و ارآمد خوا د بود ،ه مشار ت وامشع

پوش

نول میتواند حفاظت و ماندیاری یونه شای

محلششی در حفاظششت یکپارچششه درون و خششارپ منطقششه

سا ن در آن را تحت الشعاع قشرار د شد .سشاختار ای

حفاظت شده در برنامهریزی شای مشدیریتی ینجانشده

نول نسبت به تغییرات بسیار آسیبپذیر سشتند .از

به شدت وابسته به منشاطق نولشی متشرا

تخریب پوششهای مترا

شود (.)Khalyani Singh et al., 2011

با تو ه به اینکه ،فا تور تشاپ پوشش

اینششرو ،تحلیششل سششاختار ای نوششل (فیزیونششومی و
و تشرا

بلوط بعنوان پارامتر تروری برای یونه شو ا شناسایی
شدند ،امشا تهدیشداتی از قبیشل قطشع درختشان بلشوط،

فلورستیک) به منظشور حفاظشت پایشدار از یونشه شای
انونی (مانند ششو ا) و درک روابشط لیشدی آنهشا بشا
زیستوا شان بسیار حیاتی است.

بریدن شاخه ا ،برداشت سقز از درختان بنه ،برداششت

Akaike, H,. 1983. Information measures and model
selection Int Statistical Institute 44:277–291. pp.

References
Andersen, R. P., Duncan, J.D., Linnell. C.,1998.
The European roe deer: the biology of success.
Scandinavian University Press, Oslo.
Beier, P., & McCullough. D. R., 1990. Factors
influencing white-tailed deer activity patterns and
habitat use. Wildlife Monographs, 109: 1–51.pp.
Besag J.E., 1977. Comments on Ripley’s paper. J R
Stat Soc Ser B Methods 39:193–195.pp.

Alamesh, A., Olfati, F., 1997. Identification report
of Boozin & Markhil Protected Area. Dept of
Environment of Kermanshah Province.
Aebischer, N.J., Robertson, P.A., and Kenward,
R.E., 1993. Compositional analysis of habitat use
from animal reio-tracking data Ecology, 74 (5):
1313-1325.pp.

558  صفحه....تاثیر پوشش گیاهی در انتخاب زیستگاه شوکا
Burnham, KP., Anderson, DR., Huyvaert, KP.,
2011. AIC model selection and multimodel
inference in behavioral ecology: some background,
observations, and comparisons. Behav Ecol
Sociobiol 65:. 23–35. pp.
Calapham, A.R., 1932. The form the observational
unit in quantitative ecology J. Ecolo. 20: 192197.pp.
Christopher S.D., Jonathan A.J., and Steven L.G.,
2003. Multidimensional cover c-haracteristics: Is
variation in habitat selection related to white-tailed
deer sexual segregation? Journal of Mammalogy.
84: 1316–1329.pp.
Coulombe, M.L., Ariane, J.H., Masse and Steeve
D.Côté., 2011. Influence of forage biomass and
cover on deer space use at a fine scale A
controlled-density experiment, 18 (3): 262-272.pp.
Darvishsefat, A., 2008. The Atlas of Protected
Areas of Iran. Press, Dept. of Environment. Tehran.
Dussault, C., Ouellet, J.P., Courtoion, R., Huot, J.,
Breton, L. and Jolicoeur, H., 2005. Linking moos
habitat selection on limiting factors Ecography, 28
(5). 619-628.pp.
Firouz , E., 2005. The Complete Fauna of Iran I. B.
Tauris and Co Ltd, London, UK.
Ghazanfari, H., Alizade, A., Atayi, F., 1998. Roa
deer Habitat Evaluation of Boozin & Markhil forest
in Kermanshah province. Dept. of Environment.
Greenwood, J. J. D., 1996. Basic techniques. In:
Ecological census techniques A handbook, ed.W. J.
Sutherland,
Cambridge
University
Press,
Cambridge. 11–110. pp.
Heinz, E. S., Bosch, M., Fischer, D., Hessenmoller,
B., Klenk, J., Muller., 2011. Habitat use of large
ungulates in northeastern Germany in relation to
forest management For. Ecol. Mange; 261, 288296.pp.
Hemami, M.R., Watkinson. A.R., Dolman. P. M.,
2004. Habitat selection by sympatric muntjac

(Muntiacus reevesi) and roe deer (Capreolus
capreolus) in a lowland commercial pine forest.
Forest Ecology and Management. 194, 200, 449–
60.pp.
Hutchings, M. J., Moore, P. D. and Chapman. S.
B., 1986. Plant population biology. In Methods in
plant ecology, eds, Blackwell Scientific, Oxford.
377–435.pp.
Hutto, R. L., 1985. Habiat selection by
nonbreeding, migratory land bids. In -habitat
selection in birds, Edited by M.L. Cody. Academic
Press, Orlando, Fla. Pp. 455-476.PP.
Karami, M. R., Hutterer, P., Benda, R., Siahsavari,
B., Krystophek. B., 2008. Annotated check-list of
the mammals of Iran. Lynx (Praha), 39(1): 63–
102.PP.
Karanth, K. U., Gopalaswamy, A.M., Kumar,
N.S., Vaidyanathan, S., Nichols, J. D., MacKenzie.,
D., 2011. Monitoring carnivore populations at the
landscape scale: occupancy modelling of tigers
from sign surveys. Journal of applied ecology.
1365-2664. PP.
Khalyani. A.H. and Mayer, A., 2011. Analyzing
effective protection for roe deer (-Capreolus
capreolus) habitat in Iranian Zagros forests at two
scales Exhibit Hall 3, Austin Convention Center.
Friday, August 12 (www.eo.confex.com).
Kiabi, B. H., Ghaemi R. A., Jahanshahi, M.,
Sassani, A., 2004. Population status, biology and
ecology of the Cervus elaphus maral, in Golestan
National Park Iran. Zoology in the Middle East, 33:
125–138.pp.
Krebs. J. C., 1999. Ecological Methodology Jim.
Green. G and Stypesetters. INC.624. pp.
Lovari, S., Herrero, J., Conroy, J., Maran, T.,
Giannatos, G., Stubble, M., 2008. Cervus elaphus.
The IUCN Red List of Threatened Species Version
2014.2. www.iucnredlist.org. [assessed 15.
September 2014].
MacArthur, R. H. and Pianka, E. R, 1966. On

555  صفحه5361  پاییز،3  شماره،96  دوره، منابع طبیعی ایران،محیط زیست طبیعی
optimal use of a patchy environment. American
Naturalist, 100: 603–609.
Maestre, F. and Escudero. A., 2009. Is the patch
size distribution of vegetation a suitable indicator
of desertification processes Ecology, 90, 17291735.PP.
Manly, B.F.J., MacDonald, L.L., Thomas, D.L.,
MacDonald, T.L. and Erickson, W.P., 2002.
Resource selection by animals: statistical design
and analysis for field studies 2nd ed. Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands.
Massi, A., & Côté, S. D., 2009. Habitat selection of
a large herbivore at high density and without
predation Trade-off between forage and cover?
Journal of Mammalogy, 90: 961–970.pp.
Mauritzen, M. E.E., Boltunov, S.E., Derocher,
A.N., Hansen, A.E., Ims, E., Wiig, R.A., and
Yoccoz. N., 2003. Functional responses in polar
bear habitat selection Oikos 100(1): 112-124.PP.
McLoughlin, P.D., Dunford, J.S. and Boutin. S.,
2005. Relating predation mortality to broad sacle
habitat selection. J. Anim Ecol.74 (4): 701-707.pp.
McLoughlin, P.D., Gaillard, J.M., Boyce, M.S.,
Bonenfant, C., Messier. C., 2007. Lifetime
reproductive success and composition of the home
range in larg herbivore. Ecology 88 (12): 31923201.pp.
McShea, W.J., Underwood, H.B., Rappole, J.H.,
1997. The Science of Overabundance: Deer
Ecology
and
Population
Management..
Smithsonian Institution Press, Washington, DC.

Mysterud, A. & Østbye. E., 1999. Cover as a
habitat element for temperate ungulates: Effects on
habitat selection and demography. Wildlife Society
Bulletin, 27: 385–394.pp.
Mysterud, A. and Ims. R.A., 1998. Functional
responses in habitat use: Availability i-nfluences
relative use in trade-off situations. Ecology, 79 (4).
1435-1441.pp.
Mysterud, A., Larsen, P. K., Ims, R. A. & Østbye.
E., 1999. Habitat selection by roe deer and sheep:
Does habitat ranking reflect resource availability?
Canadian Journal Zoology, 77: 776–783.pp.
Naugle, D. E., Jenks, J. A., Kernohan, B. J. and
Johnson. R. R., 1997. Effects of hunting and loss
of escape cover on movements and activity of
female white-tailed deer, Odocoileus virginianus.
Canadian Field-Naturalist, 111: 595–600.PP.
Obidzinski, A., Kieltyk, P., Borkowski, J., Bolibok,
L., Remusko, K., 2013. Autum winter diet overlap
of fallow, red and roe deer in forest ecosystems,
Southern Poland. Cent. Eur. J. Biol. 8(1). 2013. 817. PP.
Pettorelli, N. and Dray. St., 2003. Spatial variation
in springtime food resources influences the winter
body mass of roe deer fawns. Population ecology.
Vol. 137:363-369.PP.
Pettorelli, N. J., Gaillard, M., Duncan, P., Ouelle, J.
P., Van Laere. G., 2001. Spatial variations in
habitat quality, local density and phenotypic quality
in roe deer., Oecologia. 128: 400–405.PP.

Moser, B. and Schultz. M., 2006. Tolerance of
understory plants subject to herbivory by roe deer.
OIKOS 114: 311-321.PP.

Putman, R.J., 1996. Ungulates in temperate forest
ecosystems: perspectives and recommendations for
future research.. For. Ecol. Manage. 88, 205–
214.PP.

Mysterud A, Langvatn R, Yoccoz NG., Stenseth
N.C., 2001. Plant phenology, -migration and
geographic variation in body weight of a large
herbivore: the effect of a variable topography. J
Anim Ecol 70:915–923.pp.

R- Development Core Team., 2009. a language and
environment for statistical computing. R
Foundation for Statistical Computing, Vienna,
Austria“.
[WWW
document].Available
at
http://www.R-project.org. ISBN 3-900051-07-

556  صفحه....تاثیر پوشش گیاهی در انتخاب زیستگاه شوکا
(accessed 1 June 2009).
Rotenberry, j.T., 1985. the role of habitat in avian
community composition: physiognomy or floristic?
Oecologia 67, 213-217. PP.
Rothley, K. D., 2002. Use of multiobjective
optimization models to examine behavioral tradeoffs of white-tailed deer habitat use in forest
harvesting experiments. Canadian Journal of Forest
Research, 32: 1275–1284.PP.
Saïd, S., Gaillard, J.M., Widmer, O., Débias, F.,
Bourgoin, G., Delorme, D. and Roux. C., 2009.
What shapes intra-specific variation in home range
size? A case study of female roe deer. Oikos, 118:
1299–1306. PP.
Sagheb Talebi, Kh., Sajedi, S. T., Pourhashemi. M.,
2014. Forest of Iran, A Treasure from the past, a
hope for the future. Springer Dordrecht Hidelberg
New York London. ISSN 1875-1318. 157. PP
Schmitz, O. J., 1992. Optimal diet selection by
white-tailed deer: Balancing reproduction with
starvation risk. Evolutionary Ecology, 6: 125–
141.PP.
Singh, N. J. & Milner-Gulland, E. J., 2011.
Monitoring ungulates in Central Asia: current

constraints and future potential. Oryx, 45(01), 38–
49. PP.
Tellería, J.L.. Virgós, E., 1997. Distribution of an
increasing roe deer population in a fragmented
Mediterranean landscape. Ecography, 20, 247-252.
PP.
Varaste, H., 2005. Analysing Sex ratio in Cervus
Elaphus and Capreolus capreolus in Golestan
National Park. Agricultural and Natural resources
Journal of Gorgan, No. 40.
Varaste, H. and Mahini, R., 2011. Wild llife
Habitat Evaluation. Press, Ayine nama
Walhström, L.K., Kjellander, P., 1995. Ideal free
distribution and natal dispersal in female roe deer".
Oecologia, 103, 302-308. PP.
Wallach, A., Inbar, M., Lambert, R., Cohen, S. and
Shanas, U., 2007. Hand rearing Roe deer Capreolus
capreolus: practice and research potential,
International Zoo Yearbook 41, 183-193.
Ziaie, H., 2010. The mammals of Iran. Press, Dept.
of Environment. Tehran. 299 p.

520  صفحه5361  پاییز،3  شماره،96  دوره، منابع طبیعی ایران،محیط زیست طبیعی

The influence of vegetation characteristics on roe deer
habitat selection in Bozin and Markheil Protected Area


Hamid Goshtasb1 , Farhad Ataei2, Ali Jahani3, Mahmood Soofi4 & Nahid Ahmadi5

1

Associate Professor, Department of Natural Environment, College of Environment, Karaj
2
PhD candidate in Environment Science, Islamic Azad university, Tehran
3
Assistant Professor, Department of Natural Environment, College of Environment,
Karaj
4
PhD candidate in Institute of Zoology and Anthropology, Gootingen,University,
Gootingen, Germany
5
PhD Candidate in Environmental Science, Shahid Beheshti University, Tehran
Received: 17-Jan.-2015

Accepted: 2-Sep-2015

Abstract:
In order to reach sound herbivore management, understanding of vegetation associations with herbivores,
specifically where the populations of the species of interest are depleting is crucial. Hence, in this investigation,
effort was made aiming to determine the current habitat status of roe deer species (Capreolus capreolus) for
conservation purposes. During 2012 and 2013 in three distinct seasons, presence and absence of roe deer sign
data were recorded on random transect lines. Moreover, vegetation parameters including: density, canopy cover
of oak trees, Importance Value, diameter breast height (DBH) of the oak trees, and the edible plant species in
Bozin and Markheil Protected Area were measured. Vegetation analysis was carried out using T-Square and plot
sampling techniques. Data was modeled by performing Generalized Linear Model (GLM) approach and the
best candidate model was chosen based on the least value of the Akaike Information Criterion (AIC).
Additionally, a chi-square equivalent assumption was tested to compare the differentiation rates of roe deer
presence between the seasons. From the generated models, the presence of roe deer demonstrated a strong
correlation with canopy cover and DBH, but no significant correlation appeared for the other factors. At the
same time, 27 edible plant species were identified using pellet group analysis. Finally, the density of oak trees
and the composition of understory scrubs may potentially influence the population dynamic of roe deer in the
area. Further the community based research survey and conservation measures need to be accomplished for
enhancing the viability of this overlooked species.
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