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چکیده

Abstract
Persian squirrel (Sciurus anomalus) is one of index
mammals of the Zagros Oak Forests, as for is very
poor of the natural forest cover in Markazi
Province, therefore existence of trees dominant
type of species Quercus Brantii persica in the
Forest Reserve Area of shazand is of great
importance for the regeneration of this species.The
study was using MaxEnt and statistic methods with
Seven variables i.e. tree height, diameter at breast
height(DBH), cover crown, distance from roads
and agricultural land, distance from the nearest
tree, the number of trees has holes, and Frying 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 reserve
area of shazand is habitat suitable for the Persian
squirrel. The model validity is 0.845 revealing the
excellent performance of MaxEnt method.
According to, the habitat conditions of available
does not exist of the possibility of regeneration of
the Persian squirrel in the Forest Reserve Area of
shazand now. The number of trees has holes,
diameter at breast height, distance from the nearest
tree, Frying rate of oak trees, cover crown and are
respectively known as the variables with the
greatest impact on habitat of Persian squirrel.
Keywords: Quercus Brantii persica, Sciurus
anomalus, Forest Reserve Area, shazand and
MaxEnt.

سنجابایرانی بهعنوان پستاندار شاخص جنگلهای بلوط زاگرس
 که با توجه به فقر شدید پوشش جنگلهای طبیعی در استان.میباشد
مرکزی وجود تیپ غالب درختان گونه بلوط ایرانی در منطقه
ذخیرهگاه جنگلی شازند از اهمیت باالی برای احیای این گونه
 این مطالعه با استفاده از روش آماری و.محسوب میگردد
 میزان، قطر برابر سینه درختان، متغیر ارتفاع درختان1  باMaxEnt
 فاصله از، فاصله از جاده و اراضی کشاورزی،تاج پوشش
 تعداد درختان دارای حفره و میزان باردهی،نزدیکترین درخت
 نقطه فرضی شبیهسازی شده حضور سنجاب در منطقه36 درختان و
 درصد48  هكتار معادل3/3  نتایج نشان میدهد مساحت.انجام شد
از محدوده ذخیرهگاه جنگل بلوط شازند بهعنوان زیستگاه مطلوب
 که نشانگر،) است6/938(  اعتبار مدل معادل،سنجاب ایرانی میباشد
 براساس شرایط. میباشدMaxEnt عملكرد مناسب روش
زیستگاهی موجود فعالً امكان احیاء سنجاب ایرانی در ذخیرهگاه
 در بین متغیرها بیشترین اثرگذاری.جنگلی بلوط شازند وجود ندارد
 فاصله از نزدیکترین، قطر برابر سینه،تعداد درختان دارای حفره
 میزان باردهی درختان و میزان تاج پوشش درختان،درخت
.میباشد
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مقدمه
پستانداران نقش عمده و پیچیدهای در ایجاد تعادل
بومشناختی ایفا میکنند .سنجابها در میان
پستانداران شناختهشده ،بسیار شاخص و معروف
هستند .در اکثر اقالیم جهان به جز در دو اقلیم قطب
جنوب و استرالیا وجود دارند ( & Harington
 .)Firouz, 1976در جهان بیش از چهار هزار
پستاندار شناخته شده است که تا کنون 731گونه آنها
در ایران شناسایی شدهاند ( .)Ziaee, 2009خانواده
سنجابها ( )Sciuridaeبه راسته جوندگان
( )Rodentiaتعلق دارند .سنجابها براساس شیوه
زندگی در سه گروه کلی :سنجابهای درختی،
سنجابهای زمینی و سنجابهای پرنده تقسیم
میشوند .از خانواده سنجابها تاکنون پنج گونه از
چهار جنس در ایران شناسایی شدهاند ،که دو گونه از
آنها درختزی و سه گونه دیگر زمینزی هستند
( .)Etemad, 1978; Phillips et al., 2008این
جانور معموالً درختان بلند و کهنسال را به درختان
کوتاه و پر شاخ و برگ ترجیح میدهد دانههای بلوطی
که توسط سنجابهای ایرانی جمعآوری و زیر خاک
مدفون میشود ارزش باالیی در گسترش و تجدید
حیات جنگلهای بلوط دارد ( .)Ziaee, 2009پراکنش
سنجاب ایرانی در یونان ،ترکیه ،آذربایجان ،ارمنستان،
گرجستان ،ایران ،عراق ،فلسطین ،اردن ،سوریه در
جنگلهای سوزنی برگ و معتدله میباشد( Harington
 .)& Firouz, 1976در کشور ایران به لحاظ تنوع
اقلیمی زیستگاههای متنوعی به چشم میخورد که
یکی از پر اهمیتترین آنها زیستگاههای جنگلی
زاگرسی میباشد که به لحاظ تنوع زیستی از اهمیت
ویژهای برخوردار میباشد گونه شاخص این جنگلها
در غرب کشور سنجاب ایرانی است که از این جنگل
بهعنوان زیستگاه خود استفاده میکند و حضور آن
شاخصی جهت سنجش و تعیین وضع کلی منطقه
است ( .)Malekian et al., 2014سنجاب ایرانی
یکی از پستانداران شاخص جنگلهای بلوط زاگرس

است که متأسفانه به دنبال تخریب زیستگاه این
حیوان در اثر فعالیتهای انسانی از قبیل چرای مفرط
دام ،ذغالگیری ،گالزنی ،جمعآوری و فروش دانه
بلوط ،قطع درختان و شکار بیرویه جمعیت این حیوان
در اکثر بخشهای جنگلهای بلوط ایران ،به خصوص
در زاگرس مرکزی به شدت کاهش یافتهاست
( .)Harington & Firouz, 1976متأسفانه علیرغم
قرار گرفتن نام این حیوان در لیست گونههای دارای
الویت حفاظتی سازمان محیط زیست اطالعات چندانی
در مورد وضعیت جمعیت این حیوان در ایران در
دسترس نیست .سنجاب ایرانی در فهرست سرخ
اتحادیه جهانی حفاظت در طبقه با کمترین نگرانی
قرار دارد ( .)IUCN, 2015از آنجاییکه زیستگاه
بهعنوان یکی از مهمترین فاکتورها در حفاظت از
گونهها مطرح است ( .)Hosseini, 2010از اینرو نیاز
به روشهایی است که به کمک آنها بتوان زیستگاهها
را ارزیابی کرد و در طول زمان تغییرات کیفیت آنها را
برآورد نمود .برای شناخت آثار فعالیتهای انسان و
ارزیابی دقیق از تأثیرات این فعالیتها بر کیفیت
زیستگاهها باید یک روش ارزیابی قابل اعتماد مورد
استفاده قرار گیرد .به همین منظور روشهای
مدلسازی زیستگاه از سال  7317تاکنون با گستردگی
روزافزونی در ارزیابی و مدیریت زیستگاهها مورد
استفاده قرار گرفته است (MaxEnt .)Talebi, 2004
یکی از الگوریتمهای بسیار رایج یادگیری ماشینی
است .اصل  MaxEntبه حداکثر آنتروپی یا نزدیک به
واقعیت بر میگردد )1984( Shannon .آنتروپی را
بهصورت یک معیار از تعداد گزینههای درگیر در وقوع
یک رویداد توصیف کرده است .کاربرد قاعده
حداکثر آنتروپی برای توزیع گونه توسط قوانین
ترمودینامیک فرآیندهای بومشناختی توصیف میشود.
بنابراین در غیاب تأثیر عوامل محدودکننده دیگر
نسبت به محدودیتهای اعمال شده در مدل ،توزیع
جغرافیایی گونه تمایل به حداکثر آنتروپی را دارد.
نمودار اعتبارسنجی یکی از متداولترین روشهای
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آماری است که بهطور گسترده در مدلسازی توزیع
گونهها برای ارزیابی صحت مدلهای پیشبینی
استفاده میشود .سطح زیر منحنی برابر با احتمال
قدرت تشخیص میان نقاط حضور و عدم حضور توسط
یک مدل است ( .)Phillips et al., 2008استان
مرکزی از جمله استانهایی است که از نظر پوشش
جنگلهای طبیعی بسیار فقیر است .اما در جادهای که
به روستای کسرآصف ختم میشود باغهای زیبایی
وجود دارد که جنگل گونهاند و دست کمی از جاده
چالوس ندارند .مساحت جنگلهای طبیعی استان
مرکزی حدود  2715هکتار است .سرانه جنگل
(جنگلهای طبیعی و دست کاشت) نزدیک به 751
مترمربع است .در استان چهار ذخیرهگاه جنگلی وجود
دارد که شامل ذخیرهگاه بلوط و سماق در شهرستان
شازند با وسعت  570و  12هکتار ،بنه در شهرستان
تفرش با وسعت  50هکتار و خونیار واقع در شهرستان
ساوه به مساحت  5000هکتار است .در منطقه
ذخیرهگاه جنگلی بلوط شازند تیپ غالب درختان گونه
بلوط ایرانی میباشد این گونه در خاورمیانه ،ناحیه
ایران و ارمنستان انتشار داشته و در ایران مرز ناحیه
ایرانی-تورانی میباشد .تعداد کل پایه درختی موجود
در ذخیرهگاه جنگلی شازند  5777اصله که از این تعداد
 7271اصله ( 15درصد) شاخه زاد و اصله 51( 239
درصد) دانهزاد میباشند .متوسط تعداد در هکتار
درختان جنگلی برابر  11اصله میباشد درصد تاج
پوشش حداکثر  95درصد است ( Aghakhani et al.,
 .)2008هر چند مطالعاتی بر روی زیستگاه سنجاب
ایرانی انجام شده است ولیکن تاکنون هیچ مطالعهای
بر روی امکان سنجی احیاء سنجاب ایرانی صورت
نگرفته است .بنابراین هدف این تحقیق با توجه به
وضعیت ذخیرهگاه جنگلی بلوط شازند و تأثیر و ارتباط
سنجاب ایرانی در بهبود وضعیت اکولوژیکی
جنگلهای بلوط ضرورت مطالعه امکانسنجی احیاء
سنجاب ایرانی در ذخیرهگاه جنگل بلوط شازند از
اهمیت باالی برخوردار میباشد.
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مواد و روشها
منطقه پژوهش

منطقه ذخیرهگاه جنگلی بلوط سرسختی به مساحت 570
هکتار در شهرستان شازند ،بخش مرکزی دهستانه آستانه
در فاصله  70کیلومتری از شهرستان شازند واقع گردیده
است .تیپ غالب درختان گونه بلوط ایرانی ( Quercus
 )brantii persicaمیباشد ،در سال  7917اطراف
منطقه ضربهگیر عرصه به مساحت  92هکتار حصارکشی
شد و منطقه بهصورت قرق کامل تحت حفاظت ،حمایت
و مدیریت پایدار میباشد .حدود  1000متر آن محصور
شدهاست .حداکثر ارتفاع منطقه ذخیرهگاه از سطح دریا
 5910متر و حداقل ارتفاع آن  5770متر و بین طولهای
جغرافیایی  73 ،73و  73 ،57و عرضهای جغرافیایی ،20
 99و  99 ،27قرار گرفته است (شکل  .)7میزان بارندگی
منطقه معادل  211/27میلیمتر بوده که بیشتر بهصورت
بارش برف است .حداکثر مطلق درجه حرارت 70/2
درجه سانتیگراد ،حداقل مطلق درجه حرارت منطقه
 53/1درجه سانتیگراد و متوسط درجه حرارت ساالنه
 77/71درجه سانتیگراد است .در این منطقه میتوان
تنها آثار به جامانده از جنگلهای بلوط ایران بهعنوان
گنجینه اکولوژیکی ارزشمند در دامنهی کوهی با شیب
تند و رو به جنوب در عرصهای پوشیده از قطعات عظیم
و حجیم سنگهای گرانیتی را مشاهده کرد .اداره کل
منابع طبیعی استان مرکزی در راستای حفظ ،حراست و
نگهداری و همچنین مدیریت علمی این گونه با ارزش
جنگلی در سال  7913منطقه مذکور را بهعنوان ذخیرهگاه
جنگلی بلوط سرسختی باال اعالم کرده است
(.)Aghakhani et al., 2008
این مطالعه در طول یک سال از اوایل بهار تا اواخر
زمستان سال  7937انجام شد .ابتدا با توجه به مرو
منابع و مطالعات انجام شده در رابطه با زیستگاه
سنجاب ایرانی ،متغیرهای زیستگاهی سنجاب در
منطقه تعیین شد .سپس فرم بازدید میدانی شامل
مختصات جغرافیایی درختان بلوط ،ارتفاع درختان ،قطر
برابر سینه درختان ،میزان تاج پوشش ،فاصله از جاده و
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اراضی کشاورزی ،فاصله از نزدیکترین درخت ،تعداد
درختان دارای حفره و میزان باردهی بلوط درختان
تهیه گردید (شکل  .)5اطالعات کلیه درختان مطابق
فرم بازدید میدانی با  GPSجمعآوری گردید .از نقشه
توپوگرافی  7:52000بهعنوان نقشه پایه استفاده شد.
با توجه به کوچک بودن وسعت منطقه مورد مطالعه و
تغییرات ناچیز متغیرهای شیب ،جهت ،ارتفاع ،اقلیم و
همچنین فاصله زیاد از مناطق مسکونی ،متروکه بودن
معدن و نبودن منابع آب در داخل منطقه این متغیرها
در مطالعه حذف گردیدند .بعد از جمعآوری دادهها
آزمون نرمال بودن دادهها با روش چولگی و آزمون
آماری کلموگروف -اسمیرنوف در نرمافزار SPSS 16
تست گردید و در نرمافزار  Arc GISبا روش زمین
آمار در منوی  Geostatistical Analystدادهها ابتدا

نرمال شدند و سپس با تکنیک  Krigingدرونیابی
گردیدند .و نقشههای متغیرهای زیستگاهی مورد نیاز
منطقه تهیه گردید .سپس با توجه به نتایج مطالعات
بهدست آمده از منابع موجود در رابطه با شرایط بهینه
متغیرهای زیستگاهی شامل ارتفاع درختان ،قطر برابر
سینه درختان ،میزان تاج پوشش ،فاصله از جاده و
اراضی کشاورزی ،فاصله از نزدیکترین درخت ،تعداد
درختان دارای حفره و میزان باردهی درختان بلوط،
تعداد  10نقطه فرضی شبیهسازی شده حضور سنجاب
در منطقه تهیه گردید ( ;Chamani et al., 2013
 .)Malekian et al., 2013سپس با روش
 ،MaxEntمطلوبیت زیستگاه سنجاب در ذخیرهگاه
جنگلی شازند با نقاط فرضی شبیهسازی و مورد
ارزیابی قرار گرفت (.)Phillips et al., 2008

شکل  .1موقعیت جغرافیایی ذخیرگاه جنگلی بلوط شازند

شکل  .2ذخیرگاه جنگلی بلوط شازند
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نتایج
نتایج نشان میدهد از  92هکتار محدوده هسته مرکزی
ذخیرهگاه شازند وسعت  71/7هکتار آن بهعنوان پوشش
جنگلی بلوط به همراه بلوکهای بزرگ سنگ گرانیت
میباشد .در طول مطالعه سنجابی در منطقه مشاهده
نگردید بطورئیکه حتی از الشههای شکار شده جوندگان
در النه شاه بوف با دو جوجه در داخل صخرههای
محدوده مطالعاتی آثاری از سنجاب مشاهده نگردید .با
توجه به هدف مطالعه و منابع موجود از  5777اصله پایه
درختی موجود در ذخیرهگاه جنگلی شازند تعداد 291
اصله درخت که مناسب اندازهگیری متغیرهای
زیستگاهی سنجاب ایرانی میباشند انتخاب گردیدند.
ویژگی مهم این درختان شامل ،دارای ارتفاع بیش از
 790سانتیمتر ،قطر تاج پوشش بیش از 700
سانتیمتر ،قطر برابر سینه بیش از  70سانتیمتر،
درختان دارای حفره (تعداد  90اصله) و میزان باردهی
درختان (تعداد  711اصله) انتخاب گردیدند بیشترین
فاصله از نزدیکترین درختان  12متر و کمترین فاصله
 7متر میباشد .میانگین اندازه متغیرهای ارتفاع درختان
( ،)791/95قطر برابر سینه درختان( ،)73/10میزان تاج
پوشش ( ،)917/51فاصله از نزدیکترین درخت ( )2/71و
میزان باردهی درختان بلوط ( )72/27میباشد .نتایج
تحلیل آماری دادهها نشان میدهد مقدار چولگی مشاهده
شده در متغیرهای ارتفاع ،قطر تاج پوشش و  DBHبین
 5و  -5است پس دادهها نرمال هستند ولیکن این مقدار
در متغیر تعداد درختان دارای حفره ،میزان باردهی
درختان و فاصله از نزدیکترین درخت بیش از این مقدار
است و در آزمون دادهها کلموگروف -اسمیرنوف نیز این
وضعیت در دادهها مشاهده میگردد این نشان میدهد
که توزیع متغیرها نسبت به توزیع نرمال ،کشیدگی زیادی
دارد و از حالت نرمال خارج شده است (جدول  .)7سپس
دادهها نرمال شدند.
نتایج شبیهسازی مدل  MaxEntنشان میدهد از
بین متغیرها ،متغیرهای فاصله درختان از یکدیگر و
قطر برابر سینه درختان دارای سهم زیاد و اهمیت
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باالی در زیستگاه مطلوب سنجاب دارند و متغیر میزان
تاج پوشش درختان دارای سهم و اهمیت کمتری در
زیستگاه مطلوب سنجاب دارند (جدول  .)5در بررسی
متغیرها مشخص گردید .درختان دارای حداقل یک
حفره مطلوبیت خوبی دارند و درختانی که حفره ندارند
مناسب نیستند و افزایش تعداد حفره درختان بیش از 5
حفره تأثیری در مطلوبیت زیستگاه ندارد .عالوه بر
حفرههای موجود در درختان ،حفرهها ،درز و شکاف
موجود در صخرههای زیر درختان منطقه مکان
مناسبی برای پناه و النهسازی سنجابها میباشد .با
افزایش قطر برابر سینه از  70سانتیمتر تا 72
سانتیمتر مطلوبیت زیستگاه افزایش مییابد و کمتر از
 70سانتیمتر مناسب نیست .با افزایش قطر تاج
پوشش از  700سانتیمتر به باال مطلوبیت افزایش
مییابد .در فاصله کمتر از  70متر از نزدیکترین درخت
زیستگاه مطلوب بوده و بیش از آن مطلوبیت کاهش
مییابد با افزایش میزان باردهی درختان از  700میوه
بلوط به باال مطلوبیت افزایش مییابد .با افزایش
ارتفاع درختان از  790سانتیمتر به باال مطلوبیت
افزایش مییابد .با افزایش فاصله از جاده و اراضی
کشاورزی از  700متر به باال مطلوبیت افزایش مییابد.
طبق نتایج بهدست آمده از آزمون جک نایف مشاهده
میگردد وابستگی سنجابها به متغیرها به ترتیب
تعداد درختان دارای حفره ،قطر برابر سینه ،فاصله از
نزدیکترین درخت ،میزان باردهی درختان ،فاصله از
جاده و اراضی کشاورزی میباشد و کمترین وابستگی
به متغیرهای ارتفاع درختان و قطر تاج پوشش درختان
زیاد میباشد .همانطورکه مالحظه میشود متغیر تعداد
درختان دارای حداقل یک حفره متغیر منحصربهفرد
است و وابستگی سنجاب به آن زیاد است سنجاب نیز
به نبود متغیرهای قطر تاج پوشش و ارتفاع درختان
وابستگی زیاد دارد (شکل  .)9نتایج اعتبارسنجی مدل
مگسنت نشان میدهد که میزان سطح زیر منحنی
 )Receiver operating characteristic( ROCبا
انحراف معیار  ±0/01برابر با  0/172میباشد .با توجه
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ایرانی میباشد (جدول  .)9در نقشه مدلسازی مطلوبیت
زیستگاه سنجاب در ذخیرهگاه جنگلی شازند ،لکههای
مطلوب ،نامطلوب و درختان دارای حفره و میوه برای
سنجاب ایرانی نشان داده شده است (شکل.)7

تأثیر متغیرها بر زیستگاه سنجاب و نتایج مدلسازی
مشخص گردید از کل منطقه هسته مرکزی ذخیرهگاه
جنگلی شازند مساحت  1/7هکتار معادل  93درصد از
وسعت منطقه بهعنوان زیستگاه مطلوب برای سنجاب

جدول  .1میزان شاخصهای آماری متغیرهای زیستگاهی سنجاب ایرانی در ذخیرهگاه جنگلی بلوط شازند
متغیر

ارتفاع

قطر تاج پوشش

قطر برابر

شاخص آماری

تعداد درختان میزان باردهی

فاصله از

درختان

درختان

سینه درختان

دارای حفره

درختان

نزدیکترین درخت

291

291

291

291

291

291

791/95

917/51

73/10

0/77

72/27

2/71

790

910

72

0

90

2

انحراف معیار

773/57

771/03

55/55

0/15

71/71

9/27

ضریب چولگی

0/111

0/717

7/17

1/171

5/225

77/97

ضریب کشیدگی

0/391

-0/012

7/951

31/217

70/101

712

کمترین داده

790

700

70

0

0

7

بیشترین داده

130

100

772

3

700

12

592910

500310

51135

17

57777

5117/20

7/13

7/15

9/21

77/32

7/12

1/21

دادههای معتبر
میانگین
میانه

جمع
آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

جدول  .2درصد سهم و اهمیت هر یک از متغیرهای زیستگاهی سنجاب ایرانی در ذخیرهگاه جنگلی بلوط شازند
درصد سهم

درصد اهمیت

متغیرها
فاصله درختان از یکدیگر

73/2

17

قطر برابر سینه درختان

52/7

71/7

تعداد درختان دارای حفره

3/7

3/7

ارتفاع درختان

1/1

1/9

میزان باردهی درختان

7/1

0/2

فاصله از جاده و اراضی کشاورزی

7/1

9/9

میزان تاج پوشش درختان

7/7

7/7

جدول  .3مساحت و درصد زیستگاه سنجاب ایرانی در ذخیرهگاه جنگلی بلوط شازند
نام طبقه

Maxent

مساحت (هکتار)

درصد

نامطلوب

70

17

مطلوب

1/7

93

جمع کل

71/7

700
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شکل  .3نمودار جک نایف متغیرهای زیستگاهی سنجاب ایرانی در ذخیرهگاه جنگلی بلوط شازند

شکل  .4نقشه مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در ذخیرهگاه جنگلی بلوط شازند

بحث و نتیجهگیری
نتایج مطالعه نشان میدهد باتوجه به شرایط متغیرهای
زیستگاهی موجود فعالً امکان احیاء سنجاب ایرانی در
ذخیرهگاه جنگلی بلوط شازند وجود ندارد .همچنین
دادههای بهدست آمده از ویژگیهای رویشگاهی
درختان بلوط منطقه ،منطبق با نتایج مطالعات طرح
مدیریت ذخیرهگاه جنگلی بلوط شازند میباشد.
بطورئیکه این ذخیرهگاه شامل توده ناهمسال مسن

شده و منظمی است که دارای توزیع دو کوهانه بوده و
در دورههای زادآوری در توده (تحت تأثیر چرای مفرط
دام ،تأثیر آفات و غیره) قطع شده است .همچنین این
توده از لحاظ روندهای تحولی و الگوهای توالی
تودههای طبیعی در ابتدای فاز مسن شدن قرار دارد و
لزوم انجام دخالتهای مدیریتی را با توجه به منحنی
نرمال برای رسیدن به ساختار مطلوب را مشخص
مینماید ( .)Aghakhani et al., 2008مساحت
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مطلوب برای سنجاب ایرانی با روش  MaxEntمعادل
 1/7هکتار برابر  93درصد و اعتبارسنجی مدل
مگسنت میزان سطح زیرمنحنی  ROCبرابر با 0/172
است که این میزان نشانگر عملکرد عالی مدل
مگسنت میباشد ( .)Giovanelli et al., 2010در
مطالعه  )2013( Malekian et al.با مقایسه روش
مگسنت و تحلیل عامل بومشناختی نشان دادند که
مگسنت بهعنوان روش مناسبتری برای تعیین
مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در مقیاس کالن
نسبت به تحلیل عاملی آشیان بومشناختی منطبق
میباشد .مدل مطلوبیت زیستگاه سنجاب در ذخیرهگاه
جنگلی شازند با تعداد درختان دارای حفره ،قطر برابر
سینه ،فاصله از نزدیکترین درخت ،میزان باردهی
درختان ،فاصله از جاده و اراضی کشاورزی رابطه مثبت
و با افزایش فاصله درختان ،کاهش میوه و حفره رابطه
منفی دارد .بدین معنا که افزایش درختان دارای حفره،
کاهش فاصله درختان و افزایش قطر برابر سینه
درختان و ارتفاع و تاج پوشش بر مطلوبیت زیستگاه
سنجاب میافزایند ،که منطبق با مطالعهای است که
طالبی و همکاران در سال  7919در جنگلهای بلوط
غرب در استان چهارمحال و بختیاری انجام دادند و
نشان دادند بین قطر برابر سینه درخت و ارتفاع درخت
و قطر برابر سینه درخت و میزان تاج پوشش رابطه
خطی معناداری وجود دارد .یعنی با افزایش ،DBH
ارتفاع و میزان تاج پوشش نیز بیشتر میشود
( .)Talebi, 2004نتایج آماری دادههای ذخیرهگاه
شازند نشان میدهد میانگین اندازه متغیرهای قطر
برابر سینه درختان ( ،)73/10میزان تاج پوشش
( )917/51و میزان باردهی درختان بلوط ()72/27
میباشد که منطبق با تحقیقی که  )1987( Arthurبر
روی مدلسازی زیستگاه سنجاب خاکستری طی
فصول مختلف سال انجام داد و نشان داد مهمترین
متغیرها در مطلوبیت زیستگاه این گونه میزان
دسترسی به غذای زمستانی و تعداد حفرههای موجود
در درختان در واحد سطح بودند .میزان دسترسی به

غذای زمستانی نیاز غذای گونه را تأمین میکند و
تعداد حفرهها نیز نیاز پناه گونه را تأمین میکند .میزان
دسترسی به غذای زمستانه تابعی از نتیجه درصد تاج
پوشش درختان با  DBH>22سانتیمتر ،درصد تاج
پوشش کل درختان و تعداد گونههای موجود درختان با
 DBH>22سانتیمتر است .درختان آشکوب پایین
کمترین اثر را در میزان تولید دانه دارند .همچنین
تعداد حفرههای موجود در هر پالت تابعی از متغیر تاج
پوشش درخت و میانگین  DBHآشکوب باالیی
میباشد .پاتنوده مطالعاتی در مورد تأثیر ساختار جنگل
بر روی زیستگاه سنجاب قرمز انجام دادند و گزارش
دادند که متغیرهای تأثیرگذار در انتخاب زیستگاه
توسط سنجاب قرمز میانگین ارتفاع درختان ،تراکم
درختان و سطح تاج پوشش درختان میباشند
(Chamani & .)Patenaude et al., 2011
 )2013( Kaboodvandpourمطالعهای روی ارزیابی
زیستگاه سنجاب ایرانی انجام دادند و گزارش دادند که
تعداد بلوط خورده شده در واحد سطح شاخص مناسبی
برای تعیین زیستگاه ارجح و تراکم سنجاب ایرانی
است .هم چنین قطر برابر سینه درخت و میزان تاج
پوشش درختان مهمترین متغیر زیستگاهی برای ارایه
مدل مطلوبیت زیستگاه برای سنجاب ایرانی هستند.
در مطالعه  )2013( Malekian et al.بر روی
مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در دنا نشان دادند
که در روش تحلیل عامل بوم شناختی متغیرهای
اقلیم ،فاصله از رودخانه و جهت مهمترین عوامل در
انتخاب زیستگاه سنجاب ایرانی میباشند .زیستگاه
مطلوب سنجاب ایرانی بیشتر در اقلیمهای مدیترانه-
ای تا خیلی مرطوب فاصلههای بیشتر از رودخانه و
جهتهای غربی و جنوبی قرار دارد و در روش حداکثر
آنتروپی متغیرهای کاربری اراضی ،اقلیم و فاصله از
جاده مهمترین متغیرها در انتخاب زیستگاه این جانور
میباشد .سنجاب ایرانی زیستگاههای جنگلی با اقلیم
خیلی مرطوب و مناطق دارای فاصله کمتر از جاده را
ترجیح میدهد.

انصاری و هداوند :مطالعه امکان سنجی احیای سنجاب ایرانی ( )Sciurus anomalusدر ...

بهطور کلی نتایج این مطالعه نشان میدهد از
گذشته تاکنون سطح جنگل بلوط در این منطقه بدلیل
چرای مفرط دام ،تأثیر آفات ،آتشسوزی ،آلودگی
صنعتی ،جادهسازی ،معدنکاوی ،تغییر کاربری اراضی،
ذغالگیری و تهیه هیزم کاهش یافته و باعث کاهش
منابع غذای ،پناه و افزایش شکار بیرویه بهویژه توسط
انسان و پرندگان شکاری و سایر گوشتخواران برای
سنجابها شده است و نهایتاً باعث انقراض کامل
سنجابها در این منطقه گردیدهاست بطورئیکه در چند
سال اخیر گزارشی از مشاهده سنجاب در منطقه وجود
ندارد .تطبیق نتایج شبیهسازی شده این مطالعه با سایر
پژوهشهای مشابه در جنگلهای بلوط استان
کردستان (حومه شهرستان مریوان) و در مناطق
حفاظتشده دنا ،دنای شرقی ،خامین ،دیلبا ،ذخیرهگاه
طبیعی هورش اهدن لبنان و جوردن حاکی از دستیابی
به نتایج مشابه میباشد ( ;Mounir et al., 2014
;.Chamani et al., 2013; Khalili et al., 2015
.)Malekian et al., 2013; Zuhair et al., 2006
همچنین نشان دهنده آن است که تعداد درختان دارای
حفره ،قطر برابر سینه ،فاصله از نزدیکترین درخت،
میزان باردهی درختان ،میزان تاج پوشش درختان ،فاصله
از جاده و اراضی کشاورزی از فاکتورهای تأثیر گذار در
مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی میباشد که این شرایط
در سطحی حدود  93درصد پوشش جنگلی هسته

772

مرکزی ذخیرهگاه جنگلی بلوط شازند وجود دارد که در
مقایسه با سایر زیستگاههای جنگلی سنجاب ایرانی
سطحی بسیار کمی میباشد .بنابراین پیشنهادهای زیر
جهت احیاء سنجاب ایرانی در منطقه ارائه میگردد.
 -7بهبود وضعیت کمی و کیفی ذخیرهگاه جنگلی بلوط
شازند مطابق برنامه طرح جامع مدیریت منطقه
 -5توسعه سطح پوشش جنگلی منطقه به وسعت
حداقل  570هکتار
 -9تأمین منابع آبی (آبشخور) مصنوعی در منطقه به
همراه النههای مصنوعی
 -7رهاسازی یک جفت سنجاب ایرانی بصورت
آزمایش در قسمت مطلوب زیستگاهی ذخیرهگاه
مطابق برنامه احیاء گونههای جانوری سازمان
حفاظت محیط زیست
 -2نصب سامانه ردیاب  GPSبه سنجابها و کنترل
و پایش مستمر آنها در ذخیرهگاه و بررسی تأثیر
آنها بر منطقه
 -1حفاظت از سنجابها به منظور جلوگیری از شکار
و زندهگیری آنها
سپاسگزاری
از دانشگاه اراک ،اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان مرکزی و اداره کل حفاظت محیط زیست
استان مرکزی ،تشکر و قدردانی میگردد.
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