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برای احیای این گونه  یاز اهمیت باالی شازند جنگلی گاه ذخیره
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Abstract 
Persian squirrel (Sciurus anomalus) is a typical 

Iranian mammal of Zagros Oak Forests. Due to 

very poor natural cover of forest in Markazi 

Province, existence of trees dominant type of 

species Quercus Brantii persica in the Forest 

Reserved Area of Shazand is of great importance 

for the regeneration of this species.The study 

accomplished through using MaxEnt and statistic 

methods with Seven variables as follows: tree 

height, diameter at breast height(DBH), cover 

crown, distance from roads and agricultural land, 

distance from the nearest tree, the number of trees 

with holes, and fertility rate of oak trees, and 60 

hypothetical of simulated points of squirrel. The 

results indicate that an area of 6.4 ha, equivalent to 

39%, in the forest reserved area of Shazand is 

suitable habitat for the Persian squirrel. The model 

validity is 0.845 revealing the excellent 

performance of MaxEnt method. According to the 

available habitat conditions there is not  possibility 

of regeneration of the Persian squirrel in the Forest 

Reserved Area of Shazand until now. The number 

of trees with holes, diameter at breast height, 

distance from the nearest tree, fertility rate of oak 

trees, cover crown are respectively known as the 

variables with the greatest impact on habitat of 

Persian squirrel. 
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 مقدمه
ای در ایجاد تعادل پستانداران نقش عمده و پیچیده

ان ـها در میابـسنج. دـکننمی ءاـاختی ایفـشن ومـب
روف ـص و معـار شاخـشده، بسی هـداران شناختـپستان

اقالیم جهان بجز در دو اقلیم قطب در اکثر . هستند
 & Harington) دـود دارنـا وجـرالیـوب و استـجن

Firouz, 1976زار ـار هـش از چهـان بیـ(. در جه
گونه آنها 731 پستاندار شناخته شده است که تا کنون

(. خانواده Ziaee, 2009) اند در ایران شناسایی شده
 انـدگـه جونـه راستـ( بSciuridae) اـه ابـسنج

(Rodentiaتعلق دارند ). ها براساس شیوه سنجاب
های درختی، ابـی: سنجـروه کلـه گـدگی در سـزن

های پرنده تقسیم ی و سنجابـهای زمینابـسنج
ها تاکنون پنج گونه از از خانواده سنجاب د.شون می

اند که دو گونه از چهار جنس در ایران شناسایی شده
 زی هستندیگر زمینزی و سه گونه دآنها درخت

(Etemad, 1978; Phillips et al., 2008.)  این
درختان بلند و کهنسال را به درختان  معموالًجانور 

های دانه ،دهدکوتاه و پر شاخ و برگ ترجیح می
ی و زیر آور جمعهای ایرانی بلوطی که توسط سنجاب

ارزش باالیی در گسترش و  ،شودخاک مدفون می
(. Ziaee, 2009) های بلوط داردتجدید حیات جنگل

 آذربایجان، پراکنش سنجاب ایرانی در یونان، ترکیه،
 و گرجستان، ایران، عراق، فلسطین، اردن ارمنستان،

است های سوزنی برگ و معتدله سوریه در جنگل
(Harington & Firouz, 1976 در کشور ایران به .)

های متنوعی به چشم  زیستگاه ،وع اقلیمیـاظ تنـلح
های  ترین آنها زیستگاه خورد که یکی از پر اهمیت می

که به لحاظ تنوع زیستی از  استجنگلی زاگرسی 
گونه شاخص این  است.ای برخوردار اهمیت ویژه

سنجاب ایرانی است که از  ،ها در غرب کشور جنگل
کند و  عنوان زیستگاه خود استفاده می این جنگل به

وضع کلی سنجش و تعیین برای حضور آن شاخصی 
 سنجاب(. Malekian et al., 2014) منطقه است

 بلوط هایجنگل شاخص پستانداران از یکی ایرانی

 زیستگاه تخریب دنبال به سفانهمتأ که است زاگرس
 چرای قبیل از انسانی های فعالیت اثر در حیوان این

 فروش و آوری جمع گالزنی، گیری،ذغال دام، مفرط
 این جمعیت ،رویهیب شکار و درختان قطع بلوط، دانه
 ایران، بلوط هایجنگل هایبخش رـاکث در وانـحی

یافته کاهش شدت به مرکزی رسـزاگ در بخصوص
 متأسفانه (.Harington & Firouz, 1976) است

 هایگونه لیست در حیوان این نام گرفتن قرار علیرغم
 ،تـزیس طـمحی انـسازم یـحفاظت تـلویوا دارای

 حیوان این جمعیت وضعیت مورد در چندانی اطالعات
 فهرست در ایرانی سنجاب نیست. دسترس در ایران در

 کمترین با قهطب در حفاظت جهانی اتحادیه سرخ
 کهییآنجا از (.IUCN, 2015) دارد قرار نگرانی

 در فاکتورها مهمترین از یکی عنوان به زیستگاه
 از (.Hosseini, 2010) است مطرح ها گونه از حفاظت

 بتوان آنها کمک به که است هاییروش به نیاز رواین
 کیفیت تغییرات ،زمان طول در و ارزیابی را هازیستگاه

 انسان هایفعالیت آثار شناخت برای .دکر برآورد را آنها
 کیفیت بر هافعالیت این اتتأثیر از دقیق ارزیابی و

 مورد اعتماد قابل ارزیابی روش یک باید هازیستگاه
 ایـهروش ،منظور همین به .ردـگی رارـق ادهـاستف
 گستردگی با تاکنون 7317 سال از زیستگاه یساز مدل

 مورد هازیستگاه مدیریت و ارزیابی در روزافزونی
 MaxEnt. (Talebi, 2004) است گرفته قرار استفاده

 ماشینی یادگیری رایج بسیار هایالگوریتم از یکی
به حداکثر آنتروپی یا نزدیک به  MaxEnt اصل است.

آنتروپی را Shannon (1984 )گردد. واقعیت برمی
 های درگیر در وقوعیک معیار از تعداد گزینه صورت به
  قاعده ردـکارب ت.ـاس ردهـک فـتوصی دادـک رویـی

 قوانین توسط گونه توزیع برای آنتروپی حداکثر
 شود.می توصیف شناختیبوم یندهایافر ترمودینامیک

 دیگر محدودکننده لـعوام رـتأثی ابـغی در ،نـبنابرای
 توزیع مدل، در شده اعمال هایمحدودیت به نسبت

 .دارد را آنتروپی حداکثر به تمایل گونه جغرافیایی
 هایروش ترینمتداول از یکی اعتبارسنجی نمودار

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwij_-S7_K_OAhWCuBQKHadxCdsQFghXMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.iew.ir%2F1392%2F04%2F11%2F10847&usg=AFQjCNFqqHW92iY7TpKtmnXmYkvJvgR9xQ
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwij_-S7_K_OAhWCuBQKHadxCdsQFghXMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.iew.ir%2F1392%2F04%2F11%2F10847&usg=AFQjCNFqqHW92iY7TpKtmnXmYkvJvgR9xQ
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ی توزیع ساز مدلگسترده در  طور به که است آماری
بینی های پیشت مدلـی صحـابـرای ارزیـا بـهگونه
برابر با احتمال  شود. سطح زیر منحنیاده میـاستف

قدرت تشخیص میان نقاط حضور و عدم حضور توسط 
استان  .(Phillips et al., 2008) است یک مدل

هایی است که از نظر پوشش  مرکزی از جمله استان
ای که  های طبیعی بسیار فقیر است. اما در جاده جنگل

های زیبایی  باغ ،شود به روستای کسرآصف ختم می
اند و دست کمی از جاده  وجود دارد که جنگل گونه

استان های طبیعی ت جنگلـدارند. مساحـوس نـچال
هکتار است. سرانه جنگل  5115 حدود مرکزی
 75۱های طبیعی و دست کاشت( نزدیک به )جنگل

گاه جنگلی وجود چهار ذخیره ،مترمربع است. در استان
گاه بلوط و سماق در شهرستان دارد که شامل ذخیره

هکتار، بنه در شهرستان  15و  570شازند با وسعت 
واقع در شهرستان هکتار و خونیار  50تفرش با وسعت 

هکتار است. در منطقه  5000ساوه به مساحت 
گاه جنگلی بلوط شازند تیپ غالب درختان گونه  ذخیره

این گونه در خاورمیانه، ناحیه ایران  است.بلوط ایرانی 
-و ارمنستان انتشار داشته و در ایران مرز ناحیه ایرانی

ه گاهتعداد کل پایه درختی موجود در ذخیر .استتورانی 
اصله  757۱اصله که از این تعداد  5777جنگلی شازند 

زاد  درصد( دانه 5۱) 539اصله  درصد( شاخه زاد و 15)
ند. متوسط تعداد در هکتار درختان جنگلی برابر هست
درصد  95درصد تاج پوشش حداکثر  است.اصله  99
د ـر چنـ(. هAghakhani et al., 2008ت )ـاس

ب ایرانی انجام شده مطالعاتی بر روی زیستگاه سنجا
-ای بر روی امکان ولیکن تاکنون هیچ مطالعه ،است

سنجاب ایرانی صورت نگرفته است.  یسنجی احیا
هدف این تحقیق با توجه به وضعیت  ،بنابراین
و ارتباط سنجاب  تأثیرگاه جنگلی بلوط شازند و ذخیره

های  لـکی جنگـوژیـت اکولـود وضعیـایرانی در بهب
سنجاب  یسنجی احیا مطالعه امکانضرورت  ،بلوط

ی یگاه جنگل بلوط شازند از اهمیت باالهدر ذخیر ایرانی
 .استبرخوردار 

 هاروش و مواد
 پژوهش منطقه

 570گاه جنگلی بلوط سرسختی به مساحت منطقه ذخیره
هکتار در شهرستان شازند، بخش مرکزی دهستانه آستانه 

ده شکیلومتری از شهرستان شازند واقع  70در فاصله 
 Quercus) تیپ غالب درختان گونه بلوط ایرانی .است

brantii persica ).اطراف منطقه  79۱7در سال  است
حصارکشی شد و هکتار  95گیر عرصه به مساحت  ضربه

، حمایت و تصورت قرق کامل تحت حفاظ منطقه به
 متر آن محصور شده 9000حدود است و مدیریت پایدار 

 59۱0گاه از سطح دریا است. حداکثر ارتفاع منطقه ذخیره
های متر و بین طول 5710متر و حداقل ارتفاع آن 

، 50های جغرافیایی و عرض 13، 57و  13، 73 جغرافیایی
(. میزان بارندگی 7)شکل  است قرار گرفته 99، 57و  99

 صورت بهمتر بوده که بیشتر میلی 51/59۱ منطقه معادل
 5/10بارش برف است. حداکثر مطلق درجه حرارت 

حرارت منطقه  درجه، حداقل مطلق گراد درجه سانتی
حرارت ساالنه  درجهو متوسط  گراد درجه سانتی 9/53

توان  این منطقه می است. در گراد درجه سانتی 71/77
عنوان  های بلوط ایران بهتنها آثار به جامانده از جنگل

گنجینه اکولوژیکی ارزشمند در دامنه کوهی با شیب تند 
ای پوشیده از قطعات عظیم و و رو به جنوب در عرصه

اداره کل منابع  های گرانیتی را مشاهده کرد.حجیم سنگ
حراست و زی در راستای حفظ، ـان مرکـطبیعی است

نگهداری و همچنین مدیریت علمی این گونه با ارزش 
 عنوان بهور را ـه مذکـمنطق 7913ال ـدر س ،جنگلی
 گاه جنگلی بلوط سرسختی باال اعالم کرده است ذخیره

(Aghakhani et al., 2008.) 
این مطالعه در طول یک سال از اوایل بهار تا اواخر 

 رتوجه به مرو انجام شد. ابتدا با 7931زمستان سال 
ا زیستگاه ـه بـده در رابطـشمنابع و مطالعات انجام

اب ایرانی، متغیرهای زیستگاهی سنجاب در ـسنج
منطقه تعیین شد. سپس فرم بازدید میدانی شامل 
 مختصات جغرافیایی درختان بلوط، ارتفاع درختان، قطر

 و جاده از فاصله پوشش، تاج میزان درختان، سینه برابر
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 تعداد درخت، نزدیکترین از فاصله کشاورزی، اراضی
 بلوط درختان میزان باردهی و حفره دارای درختان

 فرم مطابق درختان کلیه اطالعات (.5 )شکل دش تهیه
 توپوگرافی نقشه از و یآور جمع GPS با میدانی بازدید

 به توجه با شد. استفاده پایه نقشهعنوان  به 7:55000
 تغییرات و مطالعه مورد منطقه وسعت بودن کوچک

 همچنین و اقلیم ارتفاع، جهت، شیب، متغیرهای ناچیز
 و معدن بودن متروکه مسکونی، مناطق از زیاد فاصله
 در متغیرها این ،منطقه داخل در آب منابع نبودن
 آزمون هاداده یآور جمع از بعد دند.ش حذف مطالعه
 آماری آزمون و چولگی روش با هاداده بودن نرمال

 تست SPSS 16افزار  نرم در اسمیرنوف -کلموگروف
 در آمار زمین روش با Arc GISافزار  نرم در و دش

 نرمال ابتدا هاداده Geostatistical Analyst منوی

 و دـدنش یابیدرون Kriging تکنیک با سپس و
 تهیه منطقه نیاز مورد زیستگاهی متغیرهای هاینقشه

 از آمدهدست  به مطالعات نتایج به توجه با سپس د.ش
 متغیرهای بهینه شرایط با رابطه در موجود منابع

 سینه برابر قطر درختان، ارتفاع شامل زیستگاهی
 اراضی و جاده از فاصله پوشش، تاج میزان درختان،

 درختان تعداد درخت، نزدیکترین از فاصله کشاورزی،
 90 تعداد بلوط، درختان میزان باردهی و حفره دارای
 منطقه در سنجاب حضور شده یساز شبیه فرضی نقطه
 Chamani et al., 2013; Malekian et) دش تهیه

al., 2013). روش اـب سـسپ MaxEnt، مطلوبیت 
 نقاط با شازند جنگلی گاه ذخیره در سنجاب زیستگاه

 گرفت قرار ابیـارزی وردـم و یازـس هـشبی یـرضـف
(Phillips et al., 2008.) 
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  نتایج
هکتار محدوده هسته مرکزی  95دهد از نتایج نشان می

عنوان پوشش  هکتار آن به 1/79وسعت  ،گاه شازندذخیره
های بزرگ سنگ گرانیت همراه بلوکه جنگلی بلوط ب

ه د بشمشاهده ن . در طول مطالعه سنجابی در منطقهاست
های شکار شده جوندگان در النه که حتی از الشه طوری

های محدوده شاه بوف با دو جوجه در داخل صخره
د. با توجه به هدف شمطالعاتی آثاری از سنجاب مشاهده ن

اصله پایه درختی موجود  5777و منابع موجود از  مطالعه
ه اصله درخت ک 591تعداد  ،گاه جنگلی شازنددر ذخیره
گیری متغیرهای زیستگاهی سنجاب اندازهمناسب 

 ،دند. ویژگی مهم این درختانشند انتخاب هستایرانی 
، قطر تاج پوشش متر سانتی 790شامل ارتفاع بیش از 

 70قطر برابر سینه بیش از  ،متر سانتی 700بیش از 
اصله( و  90، درختان دارای حفره )تعداد متر سانتی

بیشترین بود. اصله(  199داد )تع میزان باردهی درختان
متر و کمترین فاصله  95فاصله از نزدیکترین درختان 

 ارتفاع درختان . میانگین اندازه متغیرهایاستمتر  7
(، میزان تاج 10/13(، قطر برابر سینه درختان)95/19۱)

( و 79/5) (، فاصله از نزدیکترین درخت59/911) پوشش
. نتایج تحلیل است( 57/15) درختان بلوط میزان باردهی

دهد مقدار چولگی مشاهده شده  ها نشان میآماری داده
و  5بین  DBHمتغیرهای ارتفاع، قطر تاج پوشش و  در
ولیکن این مقدار در  ؛ها نرمال هستندپس داده .است -5

و میزان باردهی درختان متغیر تعداد درختان دارای حفره، 
ار است و در بیش از این مقد ،فاصله از نزدیکترین درخت

نیز این وضعیت در  اسمیرنوف -کلموگروف هاآزمون داده
دهد که توزیع این نشان می .دشو ها مشاهده میداده

نسبت به توزیع نرمال، کشیدگی زیادی دارد و از  متغیرها
ها  . سپس داده(7 )جدول حالت نرمال خارج شده است

 نرمال شدند.
که  دهدمی نشان MaxEnt مدل یساز شبیه نتایج

 و یکدیگر از درختان فاصله متغیرهای ،متغیرها بین از
 اهمیت و زیاد سهم دارای درختان هـسین رابرـب رـقط
 متغیر و دارند سنجاب مطلوب زیستگاه در ییباال

 در کمتری اهمیت و سهم ،درختان پوشش تاج میزان
 بررسی در (.5 )جدول دارند سنجاب مطلوب زیستگاه
 ،حفره یک حداقل دارای درختان .دش مشخص متغیرها

 ندارند حفره که درختانی و دارند خوبی مطلوبیت
 5 از بیش درختان حفره تعداد افزایش و نیستند مناسب

 بر عالوه ندارد. زیستگاه مطلوبیت در یتأثیر ،حفره
 شکاف و درز ها، حفره درختان، در موجود هایحفره
 مکان منطقه درختان رـزی ایـهرهـصخ در ودـموج

 با .است ها سنجاب سازی النه و پناه برای مناسبی
 15 تا مترسانتی 70 از سینه برابر قطر افزایش
 از کمتر و یابدمی افزایش زیستگاه مطلوبیت متر سانتی

 تاج قطر افزایش با نیست. مناسب مترسانتی 70
 افزایش مطلوبیت ،باال به مترسانتی 700 از پوشش

 درخت نزدیکترین از متر 70 از کمتر فاصله در یابد.می
 کاهش مطلوبیت ،آن از بیش و بوده مطلوب زیستگاه

 میوه 700 از درختانمیزان باردهی  افزایش با .یابدمی
 افزایش با یابد.می افزایش مطلوبیت باال به بلوط

 مطلوبیت باال به متر سانتی 790 از درختان ارتفاع
 اراضی و جاده از فاصله افزایش با یابد.می افزایش

 یابد.می افزایش مطلوبیت باال به متر 700 از کشاورزی
 مشاهده ،نایف جک آزمون از آمدهدست  به نتایج طبق
 تعداد ترتیب به متغیرها به هاسنجاب وابستگی دشومی

 از فاصله ،هـسین رـبراب رـقط ،رهـحف دارای انـدرخت
 از فاصله ،درختانمیزان باردهی  ،درخت نزدیکترین

 به وابستگی کمترین و است کشاورزی اراضی و جاده
 درختان پوشش تاج قطر و درختان ارتفاع متغیرهای

شود متغیر تعداد که مالحظه می طور . هماناستزیاد 
 فرد همنحصربدرختان دارای حداقل یک حفره متغیر 

 نیز سنجاب .است زیاد آن به سنجاب وابستگی و است
 درختان ارتفاع و پوشش تاج قطر متغیرهای نبود به

مدل  اعتبارسنجی نتایج (.9 )شکل دارد زیاد وابستگی
سطح زیر منحنی دهد که میزان نشان می مگسنت
ROC (Receiver operating characteristicبا ) 

به  توجه با .است ۱15/0 برابر با ±0۱/0انحراف معیار 
سازی  مدل نتایج و سنجاب زیستگاه بر متغیرها تأثیر
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 گاهذخیره مرکزی هسته منطقه کل از دش مشخص
 از درصد 93 معادل هکتار 1/9 مساحت شازند جنگلی

وب برای ـاه مطلـزیستگعنوان  هـه بـت منطقـوسع
سازی  مدل هـ. در نقش(9)جدول  استرانی ـسنجاب ای

لی ـگاه جنگرهـاب در ذخیـاه سنجـت زیستگـوبیـمطل
نامطلوب و درختان دارای حفره  ،های مطلوبلکه ،دـشازن
اب ایرانی نشان داده شده است ـرای سنجـوه بـو می

 (.1)شکل
 

 گاه جنگلی بلوط شازند ههای آماری متغیرهای زیستگاهی سنجاب ایرانی در ذخیر میزان شاخص .1 جدول

 متغیر

 شاخص آماری

 ارتفاع

 درختان

 قطر تاج پوشش

 درختان

 قطر برابر 

 سینه درختان

 تعداد درختان 

 دارای حفره

 میزان باردهی 

 درختان

 فاصله از 

 نزدیکترین درخت

 591 591 591 591 591 591 های معتبرداده

 79/5 57/15 77/0 10/13 59/911 95/19۱ میانگین

 5 90 0 15 9۱0 190 میانه

 57/9 19/19 95/0 55/55 03/779 51/773 انحراف معیار

 97/77 555/5 ۱1۱/۱ 11/7 717/0 9۱1/0 ضریب چولگی

 715 ۱09/70 597/3۱ 95۱/1 -015/0 391/0 ضریب کشیدگی

 7 0 0 70 700 790 کمترین داده

 95 100 3 715 100 ۱30 بیشترین داده

 50/5111 51111 97 59935 5003۱0 5959۱0 جمع

 59/9 95/1 35/77 59/9 ۱5/7 13/7 اسمیرنوف -کلموگروف آزمون

 

 گاه جنگلی بلوط شازندهمتغیرهای زیستگاهی سنجاب ایرانی در ذخیرهر یک از  درصد سهم و اهمیت. 2جدول 
 درصد اهمیت درصد سهم متغیرها

 97 5/13 فاصله درختان از یکدیگر

 1/7۱ 7/55 قطر برابر سینه درختان

 7/3 7/3 تعداد درختان دارای حفره

 9/9 1/۱ ارتفاع درختان

 5/0 1/1 میزان باردهی درختان

 9/9 ۱/7 فاصله از جاده و اراضی کشاورزی

 1/7 7/7 میزان تاج پوشش درختان

 

 گاه جنگلی بلوط شازند همساحت و درصد زیستگاه سنجاب ایرانی در ذخیر .3جدول 
 Maxent نام طبقه

 درصد  )هکتار( مساحت

 97 70 نامطلوب 

 93 1/9 مطلوب 

 700 1/79 جمع کل
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 گاه جنگلی بلوط شازند هنمودار جک نایف متغیرهای زیستگاهی سنجاب ایرانی در ذخیر. 3 شکل

 

 
 گاه جنگلی بلوط شازند هنقشه مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در ذخیر .4 شکل

 

 گیریو نتیجه بحث 
 متغیرهای شرایط به باتوجه دهدمی نشان مطالعه نتایج

 ایرانی سنجاب یاحیا امکانفعالً  ،موجود زیستگاهی
 همچنین ندارد. وجود شازند بلوط جنگلی گاهذخیره در

 رویشگاهی هایویژگی از آمده دست به هایداده
 طرح مطالعات نتایج با منطبق منطقه، بلوط درختان
 طوریه ب .است شازند بلوط جنگلی گاهذخیره مدیریت

 و شده مسن ناهمسال توده شامل ،گاهذخیره این که

 در و بوده کوهانه دو توزیع دارای که است منظمی
 مفرط چرای تأثیر )تحت توده در زادآوری هایدوره
 این همچنین است. شده قطع غیره( و آفات تأثیر دام،
 توالی الگوهای و تحولی روندهای لحاظ از توده
 و دارد قرار شدن مسن فاز ابتدای در طبیعی های توده
 منحنی به توجه با را مدیریتی هایدخالت انجام لزوم

 صـمشخ ،مطلوب ساختار به رسیدن رایـب الـرمـن
 تـاحـمس (.Aghakhani et al., 2008) دـنکیـم
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 معادل MaxEnt روش با ایرانی سنجاب برای مطلوب
 مدل اعتبارسنجی و دـدرص 93 رـبراب ارـهکت 1/9

 ۱15/0 با برابر ROC زیرمنحنی سطح میزان مگسنت
 مدل عالی عملکرد گرـنشان زانـمی نـای که است

 در (.Giovanelli et al., 2010) است مگسنت
 روش مقایسه با Malekian et al. (2013) مطالعه

 که دادند نشان شناختیبوم عامل تحلیل و مگسنت
 نـتعیی رایـب ریـمناسبت روشعنوان  به مگسنت

 کالن مقیاس در ایرانی سنجاب زیستگاه مطلوبیت
 منطبق شناختیبوم آشیان عاملی تحلیل به نسبت
 گاهذخیره در سنجاب زیستگاه مطلوبیت مدل .است

 برابر قطر حفره، دارای درختان تعداد با شازند جنگلی
 میزان باردهی درخت، نزدیکترین از فاصله سینه،

 مثبت رابطه کشاورزی اراضی و جاده از فاصله درختان،
 رابطه حفره و میوه کاهش ،درختان فاصله افزایش با و

 ،حفره دارای درختان افزایش که معنا بدین .دارد منفی
 سینه برابر قطر افزایش و درختان فاصله کاهش
 زیستگاه مطلوبیت بر پوشش تاج و ارتفاع و درختان
 که است ایمطالعه با منطبق که افزایندمی سنجاب
Talebi (2004) استان در غرب بلوط هایجنگل در 

 بین دادند نشان و دادند انجام بختیاری و چهارمحال
 برابر قطر و درخت ارتفاع و درخت سینه برابر قطر
 معناداری خطی رابطه پوشش تاج میزان و درخت سینه
 زانـمی و اعـارتف ،DBH افزایش با یعنی دارد. وجود

های  نتایج آماری داده. شودمی رـبیشت زـنی شـپوش اجـت
 دهد میانگین اندازه متغیرهایگاه شازند نشان میذخیره

 میزان تاج پوشش ،(10/13) انقطر برابر سینه درخت
که ( 57/15) ( و میزان باردهی درختان بلوط59/911)

 روی برArthur (1987 ) کهاست  تحقیقی منطبق با
 فصول طی خاکستری سنجاب زیستگاه یساز مدل

 در متغیرها مهمترین داد نشانانجام داد و  سال مختلف
 غذای به دسترسی میزان ،گونه این زیستگاه مطلوبیت
 در واحد درختان در موجود هایحفره تعداد و زمستانی

 نیاز ،زمستانی غذای به دسترسی میزان بودند. سطح
 تأمین را گونه پناه نیاز نیز هاحفره تعداد و گونه غذای

دسترسی به غذای زمستانه تابعی از نتیجه  میزان .کند می
متر، سانتی DBH>22درصد تاج پوشش درختان با 

های موجود درصد تاج پوشش کل درختان و تعداد گونه
درختان آشکوب  .است متر سانتی DBH>22 درختان با

همچنین  .ر را در میزان تولید دانه دارندثکمترین ا ،پایین
تابعی از متغیر تاج  ،پالتهای موجود در هر تعداد حفره

. استآشکوب باالیی  DBHپوشش درخت و میانگین 
ساختار جنگل بر روی  تأثیرمطالعاتی در مورد  پاتنوده

زیستگاه سنجاب قرمز انجام دادند و گزارش دادند که 
گذار در انتخاب زیستگاه توسط سنجاب تأثیرمتغیرهای 

سطح تاج  تراکم درختان و میانگین ارتفاع درختان، ،قرمز
(. Patenaude et al., 2011) هستندپوشش درختان 

Chamani & Kaboodvandpour (2013 )
ای روی ارزیابی زیستگاه سنجاب ایرانی انجام  مطالعه

دادند و گزارش دادند که تعداد بلوط خورده شده در واحد 
شاخص مناسبی برای تعیین زیستگاه ارجح و  ،سطح

نین قطر برابر سینه تراکم سنجاب ایرانی است. همچ
مهمترین متغیر  ،درخت و میزان تاج پوشش درختان

ه مدل مطلوبیت زیستگاه برای ئزیستگاهی برای ارا
 .Malekian et alه ـالعـدر مطسنجاب ایرانی هستند. 

ر روی مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در ـب( 2013)
 ،شناختیل عامل بومـه در روش تحلیـدنا نشان دادند ک

مهمترین  ،متغیرهای اقلیم، فاصله از رودخانه و جهت
ند. هستی ـرانـاب ایـعوامل در انتخاب زیستگاه سنج

های زیستگاه مطلوب سنجاب ایرانی بیشتر در اقلیم
های بیشتر از وب فاصلهـلی مرطـای تا خیمدیترانه

های غربی و جنوبی قرار دارد و در روش رودخانه و جهت
غیرهای کاربری اراضی، اقلیم و فاصله حداکثر آنتروپی مت

متغیرها در انتخاب زیستگاه این جانور  مهمتریناز جاده 
های جنگلی با اقلیم خیلی . سنجاب ایرانی زیستگاهاست

مرطوب و مناطق دارای فاصله کمتر از جاده را ترجیح 
  دهد.می

 از دهدمی نشان مطالعه این نتایج کلی طورهـب
ه ب منطقه این در بلوط جنگل سطح ،تاکنون گذشته

 آلودگی سوزی،آتش آفات، تأثیر دام، مفرط چرای دلیل
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 اراضی، کاربری تغییر کاوی،معدن سازی،جاده صنعتی،
 کاهش باعث و یافته کاهش هیزم تهیه و گیریذغال
 توسط بویژه رویهبی شکار افزایش و پناه ی،یغذا منابع
 برای گوشتخواران سایر و شکاری پرندگان و انسان

 کامل انقراض باعث ،نهایتدر  و است شده هاسنجاب
 در که طوریه ب .است دهش منطقه این در هاسنجاب

 منطقه در سنجاب مشاهده از گزارشی ،اخیر سال چند
 مطالعه این شده یساز شبیه نتایج تطبیق ندارد. وجود

 استان بلوط هایجنگل در مشابه های پژوهش سایر با
 مناطق در و مریوان( انـشهرست هـ)حوم انـکردست

 گاه ذخیره ،دیلبا ،خامین شرقی، دنای دنا، شده حفاظت
 دستیابی از حاکی جوردن و لبنان اهدن هورش طبیعی

 ;Mounir et al., 2014) است مشابه نتایج به

Chamani et al., 2013; Khalili et al., 2015; .
Malekian et al., 2013; Zuhair et al., 2006). 

 دارای درختان تعداد که است آن دهندهنشان همچنین
 درخت، نزدیکترین از فاصله سینه، برابر قطر حفره،

درختان، میزان تاج پوشش درختان، فاصله  میزان باردهی
گذار در تأثیراز جاده و اراضی کشاورزی از فاکتورهای 

که این شرایط در  استمطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی 
درصد پوشش جنگلی هسته مرکزی  93سطحی حدود 

جنگلی بلوط شازند وجود دارد که در مقایسه با  گاه ذخیره
های جنگلی سنجاب ایرانی سطحی بسیار سایر زیستگاه

 یاحیا برایپیشنهادهای زیر  ،. بنابرایناستکمی 
 د.شو سنجاب ایرانی در منطقه ارائه می

اه ـگرهـفی ذخیـی و کیـمّت کـود وضعیـبهب -7
ی بلوط شازند مطابق برنامه طرح جامع ـگلـجن

 مدیریت منطقه
 وسعت به منطقه جنگلی پوشش سطح توسعه -5

 هکتار 570 حداقل
ه ب منطقه در مصنوعی )آبشخور( آبی منابع تأمین -9

  مصنوعی های النه همراه
 صورته ب ایرانی سنجاب جفت یک رهاسازی -1

 گاهذخیره زیستگاهی مطلوب قسمت در آزمایش
 سازمان جانوری هایهـگون یاحیا برنامه مطابق

  زیست محیط حفاظت
 کنترل و هاسنجاب به GPS ردیاب سامانه نصب -5

 تأثیر بررسی و گاهذخیره در آنها مستمر پایش و
 منطقه بر آنها

 شکار از جلوگیری منظور به هاسنجاب از حفاظت -9
  آنها گیریزنده و
 

 سپاسگزاری
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ،از دانشگاه اراک

 ط زیستـت محیـل حفاظـاستان مرکزی و اداره ک
 د.شومی قدردانی و تشکر ،مرکزی استان
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