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 چکیده

Abstract
Chinkara (Gazella bennettii shikarii) is the
smallest antelope in Iran. The only remaining
habitats of this species in Iran are often
decomposed. This species is adapted to arid
habitats and Naybandan Wildlife Refuge is known
as the most integrated habitat of this species in the
country. For habitat suitability modelling of
Chinkara in the refuge, we visited the area to
provide present layer of the species, initially.
Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method
and ENFA software for habitat suitability
modeling of this species were used. Information
layers as variables affecting on this species include
the slope, aspect, elevation, forms of topography,
vegetation,
water
resources and
human
development variables was determined. Based on
habitat suitability map, Chinkara preferred
elevation range of 570 to 1800 meters above sea
level and 5 to 30 percent of slop. Furthermore
variables of north hillsides, water sources, streams
and foothills, uninhabited villages and vegetation
type areas of Haloxylon, Seidlitzia and Artemisia
are also important factors in the presence of this
species. Results showed that 33.58 percent of this
area were suitable for Chinkara. Prevention of
development (roads and mines) in the suitable
habitats of Chinkara, and, determination of
corridors and movement routs of the species
outside of the Naybandan in future studies were
suggested in the route of this research.

کوچکترین آنتیلوپ

)Gazella bennettii shikarii( جبیر

Keywords: Chinkara, Ecological Niche Factor
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Wildlife Refuge.

 تحلیل عامل، پناهگاه حیاتوحش نایبندان:واژههای کلیدی

ایران است که جمعیت و دامنه انتشار آن نسبت به گذشته کاهش
 این گونه سازگار با زیستگاههای خشک و بیابانی.زیادی داشته است
است و پناهگاه حیاتوحش نایبندان بهعنوان یکپارچهترین و
 برای.بکرترین زیستگاه باقیمانده جبیر در ایران شناخته میشود
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه جبیر در این پناهگاه ابتدا با بازدیدهای
 به منظور مدلسازی.میدانی در منطقه الیه حضور گونه تهیه شد
 از روش تحلیل،مطلوبیت زیستگاه جبیر با استفاده از نقاط حضور
 متغیرهای مستقل.) بهرهگیری شدENFA( فاکتور آشیان اکولوژیک
 ارتفاع از سطح، طبقات جهت جغرافیایی،محیطزیستی درصد شیب
 پوششگیاهی منابع آب و، اشکال توپوگرافی و ژئومرفولوژی،دریا
متغیرهای توسعه انسانی نظیر روستاها و جادهها در مدلسازی
 نتایج نشان داد جبیر تمایل به زندگی در زیستگاههایی.استفاده شدند
30  تا5  متر از سطح دریا؛ شیب1800  تا570 در محدوده ارتفاعی
 آبراههها و، نزدیک چشمهها، جهت جغرافیایی شمال،درصد
 براساس. اشنان و درمنه دارد،کوهپایهها و تیپهای گیاهی تاغ
 زیستگاه، درصد از وسعت نایبندان33/58 مدلسازی انجام شده
 حفاظت مناسب از زیستگاههای مطلوب.مطلوبی برای جبیر است
منطقه و پیشگیری از تخریب آنها بهویژه از طریق توسعه جادهها و
معادن و انجام مطالعات تکمیلی برای تعیین کریدورها و جابجایی
. ضروری به نظر می رسد،جبیر به خارج از منطقه

. مطلوبیت زیستگاه، جبیر،آشیان بومشناختی
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مقدمه 

حیاتوحش یكی از شاخصهای زیستى اکوسیستمها
و یكی از معیارهای مهم تنوعزیستی است که حفظ
آن ،مستلزم شناخت گونه ،ارتباط گونه با متغیرهای
زیستگاهی میباشد .عدم شناخت کافی از جانوران و
اهمیت آنها در حفظ تنوعزیستی و تأثیرات
متقابلشان بر محیط ،موجب شده تا در برخی از
مناطق ،گونههای جانوری و زیستگاه آنها از بین رفته
و حتی در بسیاری از مناطق تحت مدیریت
محیطزیست بسیاری از گونهها در معرض خطر قرار
گیرد .تاکنون تحقیقات زیادی بر مبنای این فرض که
بین جمعیتهای حیاتوحش و محیط فیزیكی پیرامون
آنها ارتباط وجود دارد انجام شده است ( Morrison
 .)et al., 1998; Mitchell, 2005کشف این ارتباط
در مدلسازی زیستگاه گونه و تعیین الگوی توزیع
گونه نسبت به شرایط محیطی مهم است .نتیجه این
الگوی توزیع گونه در ارتباط با شرایط محیطی ،انتخاب
مكانی برای زیستن و تولیدمثل توسط افراد آن گونه
است ( .)Marzluff & Ewing, 2001از سوی دیگر
این انتخاب مكان زیست توسط گونه به کیفیت درونی
محیط که شامل مواردی مانند دسترسی به منابع
غذایی ،دسترسی به مكان زادآوری و پناه بستگی دارد
( .)Stamps, 2001; Kristan, 2003بنابراین آن
دسته از فاکتورهای محیطی که تأثیر مستقیم یا
غیرمستقیم بیشتری در تامین آب ،غذا ،پناه و بقاء
گونه دارند برای ارزیابی زیستگاه گونه نیز مهمتر
هستند .انواع روشهای مدلسازی با استفاده از
نرمافزارهای  GISوجود دارد که اساس آنها برپایه
دادههای فقط حضور استوار است .برخی از این روشها
عبارتند از :تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی ،الگوریتم
حداکثر آنتروپی و الگوریتم ژنتیک .در این مطالعه ،از
روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی ( )ENFAبرای
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه استفاده شد.

1

جبیر کوچکترین آنتیلوپ ایران است ( Karami

 )et al., 2002که پراکنش آن از محدوده استان
سمنان در جنوب رشته کوههای البرز شروع و در شرق
زاگرس به سمت جنوب شرقی تا نواحی مرزی استان
سیستان و بلوجستان ادامه دارد ( Akbari et al.,
 .)2014a; Akbari et al., 2014bبا وجود پراکنش
وسیع ،تراکم جمعیت جبیر کم و شامل جمعیتهای
کوچک و مجزا در مناطق تحت مدیریت محیطزیست
است ( .)Akbari et al., 2014aجبیر از جمله
گونههایی است که بهدلیل جمعیت مناسب آن در
کشور هند ،در طبقهبندی اتحادیه جهانی حفاظت از
طبیعت و منابع طبیعی 2در طبقه کمترین نگرانی 3قرار
گرفته است .اما در ایران ،پاکستان و افغانستان،
جمعیت آن کاهش شدیدی دارد ( & Hemami
 .)Groves, 2001; Habibi, 2001a, 2001bدر
ایران ،علیرغم اهمیت اقتصادی ،اکولوژیک و کاهش
جمعیت جبیر ،مطالعات اندکی در مورد آن صورت
گرفته است ( ;Hemami & Groves, 2001
Pahlavani, 2004; Ziaie, 2008; Akbari et
al., 2013; Akbari et al., 2014 a; Akbari et
.)al., 2014 a

پناهگاه حیاتوحش نایبندان بهعلت تعارضات
انسانی (مخصوصاً معادن) دچار تغییر در ساختار
سیمای سرزمین شده است که میتواند سبب کاهش
یكپارچگی و افزایش از هم گسیختگی منطقه شود.
این مهم ،کاهش ارتباط بین زیستگاههای جبیر شده و
سبب کاهش جمعیت آن و گونههای وابسته به آن از
جمله یوزپلنگ میشود .در این تحقیق با جمعآوری
دادهها و اطالعات میدانی مربوط به جبیر (منابع
فیزیكی ،منابع زیستی و منابع انسانساخت) در پناهگاه
حیاتوحش نایبندان بهعنوان یک منطقه بیابانی و

1. Gazella bennettii shikarii
2. International Union for Conservation of Nature
)(IUCN
)3. Least Concern (LC
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تحلیل آماری روابط متغیرهای محیطزیستی و پراکنش
گونه ،نقشه زیستگاههای مطلوب بالقوه گونه
پهنهبندی شد.
روشها 

موادو
منطقه مورد مطالعه

پناهگاه حیاتوحش نایبندان با مساحت  1516994هكتار
در شهرستان طبس و در شرق استان یزد واقع شده
است .این ناحیه در محدوده جغرافیایی  55 36 00تا
 57 36 20طول شرقی و  31 50 40تا
 33 17 03عرض شمالی قرار دارد (شكل .)1
مرتفعترین نقطه پناهگاه ،قله نایبندان با ارتفاع
 2965و گودترین نقطه آن در جنوب همین کوه در
منطقه دیگ رستم با ارتفاع  570متر از سطح دریا قرار
دارد ( .)Sarhangzadeh et al., 2015بخش عمده
پناهگاه را منطقه دشتی فرا گرفته است که در نزدیكی
مناطق کوهستانی چهره استپی بهخود میگیرند و با
فاصله گرفتن از نقاط کوهستانی چهره بیابانی و بعضا
کویری پیدا میکنند (.)Sotoudeh, 2013
پناهگاه حیاتوحش نایبندان دارای آبهای سطحی
محدود بوده و تمامی آبراهههای موجود در منطقه فصلی
هستند .چشمههای طبیعی ( 229فقره چشمه) در تامین
نیاز آبی حیاتوحش از اهمیت خاصی برخوردار هستند
( .)Sarhangzadeh et al., 2015در داخل پناهگاه
حیاتوحش نایبندان یک روستا با سكنه دائمی و دو
روستای متروکه و خالی از سكنه وجود دارد
( .)Sarhangzadeh et al., 2015این ناحیه براساس
طبقهبندی اقلیمی کوپن در دو طبقه اقلیمی بیابانهای
گرمسیری و بیابانهای عرض متوسط قرار دارد .میانگین
ساالنه بارندگی  63/8 -132/9میلیمتر و میانگین دما در
منطقه  11/8 -21/6درجه سانتیگراد متغیر است .منطقه
مورد مطالعه دارای تابستانهای گرم و خشک و
زمستانهای سرد و خشک بوده و از مهمترین
مشكالت طبیعی منطقه خشكسالی را میتوان نام برد
(.)Zare Ernani, 2013
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از مهمترین گونههای گیاهی منطقه درمنه ،گز
پرشاخه ،شور بیابانی ،اشنان ،بادام کوهی ،اشنان پرگل،
کروج ،شور باتالقی ،رمس و قیچ ( Irannezhad
 )Parizi et al., 2013و از مهمترین گونههای
پستاندار منطقه کل و بز ،قوچ و میش ،جبیر ،کاراکال،
گربه شنی و شاه روباه را میتوان نام برد
(.)Sarhangzadeh et al., 2013
اساس تجزیهوتحلیل بهکار بردهشده در این تحقیق
را روش تحلیل عامل آشیان بومشناختی 1تشكیل
میدهد .در این بررسی از نرمافزار بایومپر ( Hirzel et
 )al., 2004برای تعیین مدل مطلوبیت زیستگاه و از
نرمافزارهای  ArcGIS 10.5و  Idrisiبرای ساخت
الیههای اطالعاتی و ورود آنها به نرمافزار بایومپر
استفاده شد .اساس کار مدل ،مقایسه ویژگیهای
محیطزیستی نقاط حضور گونه با ویژگیهای
محیطزیستی منطقه است.
نمونهگیری

ثبت نقاط حضور گونه ،با بازدیدهای میدانی مداوم
درکل محدوده پناهگاه حیاتوحش از سال  1391تا
 1394صورت گرفت .در هر بازدید با مشاهده گونه،
مختصات جغرافیایی نقطه با استفاده از سیستم
موقعیتیاب جهانی 2بهعنوان نقطه حضور ثبت
میگردید .در مجموع  129نقطه حضور در منطقه در
طول تحقیق ثبت شد.
متغیرهای محیطزیستی

برای شناسایی متغیرهای محیطزیستی تأثیرگذار بر
انتخاب زیستگاه گونه با مرور مطالعات انجام شده بر
روی رفتار و تعامل گونه با زیستگاه ( & Hemami
.Groves, 2001; Pahlavani, 2004; Ziaie,
.2008; Akbari et al., 2013; Akbari et al.,
)1. Ecological Niche Factor Analysis (ENFA
)2. Global Positioning System (GPS
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 )2014bمجموعه عواملی که در تأمین نیازهای
زیستگاهی گونه تأثیرگذار هستند ،تعیین شدند.
متغیرهای مستقل محیطزیستی که در این پژوهش
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند ،شامل درصد شیب
و طبقات آن ،طبقات جهت جغرافیایی ،ارتفاع از سطح
دریا و طبقات آن ،اشكال توپوگرافی و ژئومرفولوژی،
پوششگیاهی (تیپهای پوششگیاهی) ،منابع آب و
متغیرهای توسعه انسانی نظیر روستاها و جادهها
(خاکی) بودند.
نقشه طبقات درصد شیب ،طبقات ارتفاع و دامنه
جغرافیایی با استفاده از نرمافزار سامانه اطالعات
جغرافیایی و نقشه رقومی ارتفاع منطقه با اندازه سلول
 100×100متر تهیه شد .برای تهیه نقشه اشكال
توپوگرافی از نقشههای ژئومورفولوژی موجود منطقه
استفاده شد و با در نظر گرفتن اشكال زمین بهعنوان
واحدهای ژئومورفولوژی ،براساس مشخصههای
ارتفاعی ،شیب و برخی تظاهرات ریختشناسی

عوارض زمین به سه واحد کوهستان ،تپه ،دشت و
چالههای کویری یا پالیا تقسیم گردید ( Ekhtesasi
 .)& Zare Chahooki, 2013واحد دشت دارای
شیب نسبتاً کم و اختالف ارتفاع محلی کمتر از  50متر
میباشد .این واحد ژئومرفولوژی شامل تیپهای
دشتسر فرسایشی ،مخروط افكنه ،دشتسر اپانداژ،
دشتسر پوشیده ،بستر رودخانه و تپههای ماسهای
فعال است .تیپهای قابل تشخیص در واحد
ژئومرفولوژی پالیا شامل حاشیه مرطوب و جلگه
رسی ،کویر نمكی و اراضی دقی است ( Ekhtesasi
 .)& Zare Chahooki, 2013جهت تهیه نقشه
خطوط همدما در منطقه مورد مطالعه از اطالعات و
آمار ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی استفاده
شد .نوسان میانگین سالیانه دمای هوا در منطقه از
 14/5درجه سانتیگراد در ارتفاع  2226متر از سطح
دریا تا  22/9درجه سانتیگراد در ارتفاع  836متر از
سطح دریا محاسبه گردید (.)Zare Ernani, 2013

شكل  .1موقعیت پناهگاه حیاتوحش نایبندان در کشور و پراکنش نقاط حضور جبیر
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الیههای اطالعاتی تمام متغیرها پس از
رقومیسازی با اندازه سلول  100×100متر به
نقشههای رستری تبدیل شدند .متغیرهای کمی (ارتفاع
از سطح دریا و درصد شیب) به طور مستقیم در
تحلیلها استفاده شدند .متغیرهای کیفی(طبقات جهات
جغرافیایی و پوششگیاهی) نیز به متغیرهای فاصلهای
و فراوانی تبدیل شدند تا به این صورت کمی شوند.
برای مطالعه نقش منابع آب در مطلوبیت زیستگاه،
تنها موقعیت منابع آبی دایمی (چشمههای دایمی) در
محاسبات وارد شد و نقشه فاصله از نزدیکترین منبع
آبی محاسبه گردید .با استفاده از نقشه موقعیت منابع
انسانی (روستاها و جادهها) نقشه فاصله تا نزدیکترین
روستا ،فاصله تا نزدیکترین جاده خاکی تهیه شد
( .)Hirzel et al., 2002تمامی الیهها قابلیت
تفكیک یكسانی داشته و توسط تبدیل باکس-کاکس
نرمال شدند تا توسط نرمافزار قابل استفاده باشند
(.)Hirzel et al., 2004
همبستگی متغیرهای محیطزیستی بررسی شد تا
تنها متغیرهایی که همبستگی کمتر از  85درصد دارند
در تحلیل وارد شوند .زیرا حضور متغیرهای با
همبستگی بیش از  85درصد در تحلیلها میتواند
منجر به تولید مقادیر ویژه بزرگ در نتایج شود .در
صورت وجود متغیرهایی با همبستگی بیش از 85
درصد یكی از متغیرها حذف شد ( Hirzel et al.,
 .)2004در این مطالعه نقشههای طبقات دمایی ،طبقه
اقلیم بیابانی با عرضهای متوسط و طبقه ارتفاعی
 1850 – 2965بدلیل همبستگی باال با سایر متغیرها
حذف شدند.
اجرای تحلیل عامل آشیان بومشناختی

تحلیل عامل آشیان بومشناختی رویكرد چند متغیره
است که برای پیشبینی مطلوبیت زیستگاه در مواقعی
که اطالعات مربوط به عدمحضور گونه در منطقه
وجود نداشته باشد ،طراحی شده است ( Hirzel et
 .)al., 2001این روش ،خود هسته مرکزی
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تحلیلهای طراحی شده در نرمافزار بایومپر است .در
نرمافزار بایومپر عالوه بر تعیین مطلوبیت زیستگاه،
عوامل اکولوژیكی مهمی نظیر کنارگی و
تخصصگرایی نیز محاسبه میشود .مقادیر مثبت
کنارگی نشان میدهد که گونه مورد مطالعه مقادیری
بیشتر از میانگین زیستگاه را در مورد آن متغیر ترجیح
میدهد درحالیکه مقادیر منفی ترجیح مقادیر کمتر از
میانگین زیستگاه را نشان میدهد ( Hirzel et al.,
 .)2001تخصصگرایی نشاندهنده این است که تا
چه میزان گونه در استفاده از منابع منطقه ،به صورت
تخصصی عمل میکند (.)Hirzel et al., 2001
ترکیبهای مختلفی از متغیرهای محیطزیستی
برای تولید مدل مطلوبیت زیستگاه بهکار گرفته تا
بهترین مجموعه از متغیرها انتخاب شود .مالك
انتخاب بهترین متغیرها ،سهم مدل ایجاد شده با آنها
(مدل نهایی) در توجیه کنارگی و تخصصگرایی گونه
و اعتبار مدل است .مقدار بهدست آمده بیش از یک
برای کنارگی نشاندهنده آن است که گونه مجموعه
شرایط محیطزیستی باالتر از شرایط میانگین منطقه را
ترجیح میدهد .میزان تخصصگرایی باالتر از یک نیز
نشاندهنده آن است که گونه به دامنه محدودی از
شرایط محیطزیستی منطقه وابسته است و در استفاده
از منابع زیستگاه تخصصی عمل میکند.
در جریان تحلیل عامل آشیان بومشناختی به تعداد
متغیرهای بهکار رفته در تحلیل ،عامل تولید میگردد،
که اولین عامل  100درصد کنارگی و بخشی از
تخصصگرایی و سایر عاملها تخصصگرایی گونه را
توضیح میدهند ( .)Hirzel, 2001با استفاده از مدل
چوب شكسته ( )MacArthur, 1957که توسط
نرمافزار محاسبه میشود ،میتوان تعداد عاملی که
بیشترین نقش را در توضیح تخصصگرایی گونه
دارند مشخص کرد .همچنین ماتریس امتیازات در
جریان تحلیل عامل تهیه میگردد که نشاندهنده
نقش هر یک از متغیرها در مطلوبیت زیستگاه گونه
است.
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محاسبه مطلوبیت زیستگاه

با استفاده از نتایج بهدستآمده در تحلیل عامل آشیان
بومشناختی ،میتوان نقشه مطلوبیت زیستگاه را
محاسبه کرد .برای محاسبه مطلوبیت زیستگاه بایستی
الگوریتم مناسب را انتخاب کرد .در نرمافزار بایومپر
الگوریتمهای میانه ،میانگین هندسی و میانگین
هارمونیک برای محاسبه مطلوبیت زیستگاه ارائه شده
است ( Hirzel,et al., 2004; Hirzel & Arletaz.,
 )2003در این پژوهش اعتبار پیشبینیهای مدل با
استفاده از هر یک از الگوریتمهای فوق بررسی و
بهترین الگوریتم انتخاب شد.
بهمنظور ارزیابی صحت پیشبینیهای مدل تولید
شده از شاخص پیوسته بویس1و نمودار فراوانی تنظیم
2
شده بر اساس سطح استفاده شد ( Hirzel et al.,
 .)2006با تفسیر نمودار فراوانی تنظیم شده براساس
سطح میتوان آستانه مطلوبیت زیستگاه را تعیین و
زیستگاه را به طبقات مطلوب و نامطلوب تقسیم نمود
( .)Hirzel et al., 2006در این پژوهش الگوریتمی که
باالترین نمایه پیوسته بویس را به خود اختصاص میداد،
انتخاب شد .با استفاده از این الگوریتم نقشه مطلوبیت
زیستگاه محاسبه و ترسیم گردید .سپس با استفاده از
نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح نقشه مطلوبیت
زیستگاه به دو طبقه مطلوب و نامطلوب تقسیمبندی شد.
نتایج

میزان تخصصگرایی جبیر (بیش از  )2/734نشاندهنده
نیمهتخصصی بودن گونه در استفاده از منابع زیستگاهی
است (جدول  .)1ماتریس امتیازات تولید شده در جدول 2
نشاندهنده سهم هر یک از متغیرهای محیطزیستی در
مطلوبیت زیستگاه گونه است .در جدول مذکور عامل اول
عالوه بر تخصصگرایی 100 ،درصد کنارگی را نشان
میدهد .بهعنوان نمونه عامل اول عالوه بر  100درصد
1. Continuous Boyce Index
2. Area Adjusted Frequency

کنارگی  16/9درصد تخصصگرایی ،عامل دوم 32/47
درصد تخصصگرایی ،عامل سوم  9/065درصد ،عامل
چهارم  6/973درصد و عامل پنجم  5/658درصد ویژگی
تخصصگرایی جبیر را توضیح میدهند .این پنج عامل
در مجموع  71/07درصد میزان تخصصگرایی گونه را
توضیح میدهند .ضرایب محاسبه شده نشاندهنده میزان
نقش هر متغیر محیطزیستی در کنارگی گونه است.
بهعنوان نمونه ضریب  -0/018محاسبه شده برای متغیر
ارتفاع از سطح دریا در جدول  2نشاندهنده آن است که
جبیر تمایل به مناطقی دارد که ارتفاعی کمتر از میانگین
منطقه دارد .ضریب  0/135فاصله تا دامنه شرقی
نشاندهنده تمایل حضور جبیر به مناطق دور از دامنه
شرقی است و ضریب  -0/506فاصله تا منبع آب
نشاندهنده تمایل گونه به حضور در این نواحی و یا
نزدیک به این مناطق بوده و حضور این متغیر در
زیستگاه مطلوبیت آن را افزایش میدهد .برای سایر
متغیرها بهعنوان نمونه ضریب  -0/141فراوانی مناطق
با شیب  5-10درصد نشاندهنده تمایل گونه به زیست
در مناطق با شیب  5-10درصد منطقه است.
مطابق ماتریس امتیازات محاسبه شده و ضرایب
بهدست آمده جبیر مناطق با ارتفاع کمتر از میانگین
منطقه را ترجیح میدهد .همچنین کاهش میزان درصد
شیب بر مطلوبیت زیستگاه آن میافزاید .جبیر از تمامی
دامنههای موجود در منطقه بهجز دامنههای شمالی دوری
کرده و به مناطق دشتی و آبراههای جذب میشود.
براساس شاخص پیوسته بویس میانگین هارمونیک
بهعلت مقدار نزدیک به یک و حدود اعتماد کم
( )0/867±0/0714از قدرت پیشبینی بهتری نسبت
به الگوریتمهای میانه و میانگین هندسی برخوردار
است (جدول  .)3عالوه بر این منحنی نرخ ( Fنرخ
پیشبینی شده به نرخ مورد انتظار در محور عمودی)
به مطلوبیت زیستگاه (محور افقی) نشان میدهد که
این مدل از قدرت پیشبینی بسیار باالیی برخوردار
است .در نتیجه ،نقشه مطلوبیت زیستگاه جبیر با
استفاده از الگوریتم میانگین هارمونیک محاسبه شد.

سرهنگزاده و اکبری :مدلسازی مطلوبیت بالقوه زیستگاه جبیر ( )Gazella bennettii shikariiدر ...

با بررسی نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح
مبتنی بر الگوریتم میانگین هارمونیک (شكل  )2و
تعیین محدودهای از مطلوبیت زیستگاه که در آن
نسبت پیشبینی شده به مورد انتظارکمتر و یا برابر با
یک است ،آستانه مطلوبیت زیستگاه  15درصد تعیین
شد .با استفاده از آستانه مطلوبیت بهدست آمده نقشه
مطلوبیت زیستگاه جبیر در دو کالس زیستگاه مطلوب
و زیستگاه نامطلوب طبقهبندی شد که در شكل 3
مشهود است .براساس نتایج بهدست آمده ،بیش از
 508710هكتار ( 33/58درصد) از وسعت پناهگاه
حیاتوحش نایبندان زیستگاه مطلوب برای جبیر تعیین
شده است .که از این مقدار 117466 ،هكتار معادل
 58/78درصد از وسعت منطقه امن با مساحت کل
 199842هكتار واقع شده است .الزم به ذکر است
منطقه امن پناهگاه یكپارچه بوده و وسعت آن
 199842هكتار است .از کل وسعت منطقه 117466
هكتار معادل  58/78درصد زیستگاه مطلوبی برای
جبیر براساس مدل طراحی شده میباشد.
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نتیجهگیری 

بحثو

این تحقیق نشان داد که بیش از یک سوم وسعت
پناهگاه حیاتوحش ( 33/58درصد) بهعنوان زیستگاه
مطلوب برای جبیر است که در نیمهشرقی منطقه واقع
شده است (شكل  .)3ارتفاع از سطح دریا،
پوششگیاهی ،شیب ،ژئومرفولوژی و منابع آب از
مهمترین عوامل تعیین کننده پراکنش گونه در منطقه
بوده که محدود بودن پراکنش جبیر در بخش شرقی را
توجیه میکنند .بیش از  23درصد زیستگاههای
مطلوب در داخل منطقه امن پناهگاه واقع شده است و
حدود  59درصد وسعت منطقه امن زیستگاه مطلوبی
برای جبیر براساس مدل طراحی شده میباشد.
بنابراین حفظ و ارتقا این بخش از پناهگاه به پارك
ملی عالوه بر حفظ این گونه ،سایر گونههای مهم
دیگر از جمله یوزپلنگ ایرانی ،قوچ و میش و کل و بز
نیز حفاظت شده و بهعنوان یک ذخیرهگاه ژنی قوی
در کشور باقی خواهد ماند ( Sarhangzadeh et al.,
.)2013

جدول  .1نتایج تحلیل عامل آشیان بومشناختی جبیر در پناهگاه حیاتوحش نایبندان
تعداد متغیرهای مورد

میزان

میزان

میزان

تعداد عامل

میزان تخصصگرایی توضیح

استفاده در مدل

کنارگی

تخصصگرایی

بردباری

انتحاب شده

داده شده توسط عاملها

39

1/166

2/734

0/366

5

71/07

شكل .2نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح مبتنی بر الگوریتم میانگین هارمونیک
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جدول  .2ماتریس امتیازات مدلسازی با رویكرد تحلیل عامل آشیان بومشناختی جبیر در پناهگاه حیات وحش نایبندان
نام متغیر

عامل
کنارکی
%16/9

فاصله تا دامنه شرقی
فاصله تا دامنه شمالی
فاصله تا دامنه جنوبی
فاصله تا دامنه غربی
ارتفاع از سطح دریا
فاصله تا مناطق با طبقه ارتفاعی  1000-1300متر
فاصله تا مناطق با طبقه ارتفاعی  1300-1800متر
فاصله تا مناطق با طبقه ارتفاعی  570-1000متر
فاصله تا اراضی دقی
فاصله تا مناطق دشتسر پوشیده
فاصله تا مناطق دشتسر اپانداژ
فراوانی مناطق تپهماهوری
فاصله تا مناطق دشت جلگهای
فاصله تا مناطق مخروط افكنه فرسایشی
فاصله تا مناطق کوهستانی
فاصله تا مناطق آبراههای
فاصله تا مناطق کویر نمكی
فاصله تا مناطق و تپههای ماسهای
فاصله تا جاده خاکی
درصد شیب
فراوانی مناطق با شیب  0-5درصد
فاصله تا مناطق با شیب 10-20درصد
فاصله تا مناطق با شیب  20-30درصد
فاصله تا مناطق با شیب بیش از  30درصد
فراوانی مناطق با شیب  5-10درصد
فاصله تا تیپ Artemisia
فاصله تا تیپ Artemisia-Amygdalus
فاصله تا تیپ Artemisia- Gymnocarpus
فراوانی مناطق بدون پوششگیاهی
فاصله تا تیپ Haloxylon
فاصله تا تیپ Haloxylon- Seidlitzia
فاصله تا تیپ Haloxylon-Tamarix
فاصله تا تیپ Hammada
فراوانی تیپ Hammada -Artemisia-Zygophyllum
فاصله تا تیپ Seidlitzia
فاصله تا تیپ Seidlitzia- Tamarix
فاصله تا تیپ Seidlitzia-Haloxylon-Tamarix
فاصله تا روستا
فاصله تا منبع آب

0/135
-0/095
0/022
0/055
-0/018
-0/051
-0/073
-0/010
-0/011
0/112
0/185
-0/140
-0/022
-0/240
0/211
-0/067
0/004
-0/064
-0/279
-0/141
0/174
-0/089
-0/083
0/088
0/083
-0/230
-0/189
-0/267
-0/040
0/001
-0/257
0/184
-0/020
-0/053
-0/116
-0/189
-0/045
-0/233
-0/506

تخصصگرایی
عامل اول
%32/47
0/019
-0/026
0/034
0/041
-0/037
0/019
0/055
-0/051
0/020
-0/191
-0/031
0/041
0/417
-0/106
-0/139
0/019
-0/045
0/024
0/004
-0/017
0/260
-0/065
0/023
-0/074
0/191
0/581
-0/269
0/024
-0/005
0/008
-0/003
-0/224
0/081
-0/0044
0/040
-0/030
0/011
-0/395
0/013

عامل دوم
%9/07
0/072
-0/004
0/074
-0/008
-0/121
-0/079
-0/173
-0/032
0/008
0/175
-0/015
-0/003
-0/533
0/031
0/015
0/087
-0/253
0/242
0/017
0/015
0/221
-0/036
0/074
0/007
0/168
0/265
-0/058
0/008
-0/035
-0/067
-0/119
0/324
0/043
0/006
0/039
0/049
0/393
0/216
-0/019

عامل سوم
%6/97
0/070
0/021
0/016
-0/148
-0/102
0/015
0/103
0/051
-0/114
0/231
-0/ 073
-0/068
-0/106
0/029
0/135
-0/065
0/128
-0/041
-0/002
0/018
0/ 227
-0/067
-0/054
-0/001
0/147
-0/622
-0/013
-0/071
0/028
0/025
0/ 330
-0/159
-0/017
0/009
-0/052
0/066
-0/329
0/310
-0/002

عامل چهارم
%5/66
-0/078
-0/048
0/040
0/123
0/204
0/103
0/216
0/023
0/035
0/073
0/095
-0/090
0/214
0/020
-0/098
0/070
0/023
0/176
-0/019
0/029
0/139
-0/126
0/023
0/039
0/098
0/569
0/113
0/018
-0/015
-0/114
0/164
0/343
0/092
-0/032
-0/237
-0/001
-0/058
-0/383
0/008

جدول  .3نمایه پیوسته بویس محاسبه شده به ازای الگوریتمهای مختلف تعیین مطلوبیت زیستگاه
الگوریتم میانه
0/188±0/2975

انحراف معیار  ±نمایه پیوسته بویس
الگوریتم میانگین هندسی
0/426±0/2002

الگوریتم هارمونیک
0/867±0/0714

سرهنگزاده و اکبری :مدلسازی مطلوبیت بالقوه زیستگاه جبیر ( )Gazella bennettii shikariiدر ...
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شكل  .3نقشه پراکنش زیستگاههای مطلوب و نامطلوب پیشبینی شده جبیر در پناهگاه حیات وحش نایبندان

عموماً انسانها مهمترین علت مرگومیر
حیاتوحش ( )Cardillo et al., 2004هم در داخل
و هم خارج از مناطق حفاظتشده محسوب میشوند
( .)Woodroffe & Ginsberg, 1998بنابراین
انتظار میرود جبیر از سكونتگاههای انسانی دوری
نماید .در منطقه مورد مطالعه ،فقط یک روستای با
سكنه و دو روستای خالی از سكنه در حاشیه پناهگاه
وجود دارند .براساس رویكرد تحلیل عامل آشیان
بومشناختی برای جبیر روستاهای خالی از سكنه (باغ و
اراضی زراعی) بهعنوان عامل محدودکننده محسوب
نشده و گونه از شرایط زیستگاهی این مناطق استفاده
میکند و این بهدلیل وجود منابع غذایی و آب و
مخصوصا امنیت در این نواحی است.
با توجه به نقشه طراحیشده زیستگاه مطلوب جبیر
در پناهگاه حیاتوحش نایبندان در محدوده ارتفاعی
 570تا  1800متر از سطح دریا؛ شیب  5تا  30درصد و
جهت جغرافیایی شمال قرار دارد و بیشتر آبراههها و
کوهپایهها را برای زیست انتخاب مینماید .این
زیستگاهها پناه ،منابع آبی و سایر منابع مورد نیاز جبیر
را بهتر از سایر تیپهای زیستگاهی تامین میکنند
دستاورد مذکور مشابه نتایج )2013( Akbari et al.

در پناهگاه حیاتوحش دره انجیر که زیستگاه ترجیحی
جبیر را کوهپایهها و تپهماهورها عنوان نموده میباشد.
مطالعه انجام شده در هندوستان نشان داد جبیرها
میتوانند آب مورد نیاز خود را از علوفه مصرفی تأمین
کنند و به منابع آبی آزاد نیاز ندارند ( Sterndale,
 .)1984نتایج این پژوهش نشان داد که با کاهش
فاصله از منابع آبی (چشمه دائمی) مطلوبیت زیستگاه
افزایش مییابد .این همبستگی با توجه به واقع شدن
محدوده مطالعاتی در منطقه خشک و بیابانی
توجیهپذیر است .با توجه به ویژگی منطقه و کمبود
منابع آبی واضح است گونه زیستگاههایی را انتخاب
کند که در فاصله کمی از منبع آبی باشد .وجود آب در
زیستگاهها مطلوبیت زیستگاه را باال برده و زیستگاهی
که دارای منبع آب فصلی است بیشتر در همان فصل
مورد استفاده قرار میگیرد و زیستگاه فاقد منبع آب هر
چند سایر نیازهای زیستگاهی در آن وجود داشته باشد
کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.
نتایج این پژوهش نشان داد که با کاهش فاصله از
تیپهای گیاهی تاغ ،اشنان و درمنه مطلوبیت زیستگاه
افزایش مییابد .این همبستگی با توجه به تغذیه جبیر
از گونههای مذکور و استفاده از بعضی از آنها
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 با توجه به اینکه اوالً جبیر از جمله گونههایی است.نمود
 دچار،که از نظر جمعیت و محدوده پراکنش در ایران
) وAkbari et al., 2014( کاهش شدیدی شده است
ثانیا این گونه از جمله طعمههای ترجیحی گونه در
معرض خطر انقراض یوزپلنگ در منطقه مورد مطالعه
) بنابراین حفاظت مناسب ازRezai et al., 2015( است
زیستگاههای مطلوب منطقه و پیشگیری از تخریب آنها
بهویژه از طریق توسعه جادهها و معادن و انجام مطالعات
تكمیلی برای تعیین کریدورها و جابجایی جبیر به خارج
.از منطقه از پیشنهادات این پژوهش است
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 دستاورد مذکور مشابه.بهعنوان پناه توجیهپذیر است
) در پناهگاه حیاتوحش2014( Akbari et al. نتایج
Aghanajafizadeh & Karami دره انجیر و
 در مطالعه استفاده از.) در پارك ملی خبر است2013(
Aghanajafizadeh & ( زیستگاه تابستانه جبیر
) وابستگی گونه به این تیپهایKarami, 2013
.گیاهی در فصل تابستان اثبات شد
این مطالعه زیستگاههای مطلوب جبیر را در
بزرگترین منطقه تحت حفاظت در کشور مشخص
نموده و پارامترهای تأثیرگذار بر پراکنش گونه را تعیین
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