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 (22/8/1395تاریخ تصویب:  10/11/1394)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ر اجتماعی د ۀهزینها یک جایی در بین النهها نقش دارند. اگرچه حرکت و جابهرفتار اجتماعی توله ۀتوسعسودمند، در  پناهگاهها به عنوان یک النه

و  زادآوریها برای پناه گرفتن در طول روز، کفتار .شودبا سود حاصل از شناخت قلمرو جبران می ،شود ولی این هزینهخواران محسوب میگوشت

  راهراهنواحی النه گزینی کفتار شناختی وضعیت بوممشخص شدن  منظوربه. کنندها استفاده میپرورش نوزادان و استراحت دائمی از النه

(Hyaena hyaena ) از روش آنتروپی بیشینه ،هفتاد قله اراک ۀشدحفاظت ۀمنطقدر (MaxEnt)  .نقطه النه و تعداد  30بدین منظور، از استفاده شد
ا کننده انتخاب شد. اعتبار سنجی مدل ب بینیپیش ۀنقش عنوانبه ،بینیپیشمیانگین  ۀنقشو تکرار  بار 10مدل  استفاده شد.ثیرگذار أتیازده متغیر 

و مدل در  (=76/0AUC)موفق بوده است  ،مناطق النه گزینی گونه بینیپیشنتایج نشان داد که مدل نجام گرفت. ا ROCاستفاده از رویکرد آماری 

های کاربری متغیر ،سنجیحساسیتنتایج حاصل از براساس . (>001/0P-value)ها دارای تفاوت معناداری با مدل تصادفی است تمام حد آستانه

ن گونه در برای ای مطلوب ۀالن. اندداشته در النه گزینی کفتاری منطقه بیشترین تأثیر را ژئومورفولوژهای تیپارتفاع، شیب و داری(، اراضی )مرتع

س سنگ آهکی، خاک شنی مناطقی با جن و ( Artemisia aucheri ،Astragalus spp، barbata Stipa) های پوشش گیاهیتیپ زیستگاه مذکور،

نتایج این تحلیل نشان داد که با توجه به اهمیت النه بر بقا جاندار  است. تعریفقابل %22های شرقی و جنوب غربی با متوسط شیب ، جهتعمقکم

ؤثر مدر درک بهتر آشیان اکولوژیک گونه تواند ، که میدهدبه محقق می وضعیت گونه رادرک بهتری از  ،های مهم در النه گزینی متراشناسایی پار

 باشد.

 MaxEnt، اراک هفتاد قله شدهحفاظت ۀمنطق، النه گزینی، یشناسبوم، راهراهکفتار  :واژگان کلید
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 مقدمه. 1
 خصوصهامنیت ب تأمینترین عامل زیستگاهی در مهم

 تأمینها در مناسب است. النهالنۀ یک  ،برای جانوران ماده
بازی می مت نوزادان نقش اسالالالالاسالالالی را  ند سالالال  کن

(Laurenson, 1993) .ها و محل خصوصیات ساختاری النه
را برای ایفای وظایف تعیین  حیواناتسالالالازی، توانایی النه
هالالای النالاله .(Magoun & Copeland, 1998) کالالنالالدمالالی

سی سا ستانداران حداقل دو وظیفه ا  نوزادانحفاظت از  ،پ

سترس و شکارچیان دربرابر . دنبر عهده داررا  های اقلیمیا
در فصالالل  ،کفتار از جملهتمام پسالالتانداران اهمیت النه در 

تر  زادآوری موال. (Rieger, 1979a) اسالالالالتبیشالالال ع  م

)به دلیل  باروری کوتاهی بودهدورۀ ، دارای خوارانگوشالالت
ندنمیغذا  تأمین یادی را  توان کتبیمدت ز یا  حر و 
نوزادان خود در النه بگذرانند( و به همین خاطر  تحرککم
 هبتر از گیاهخواران نارس و عمدتاً کور و ناتوانبه شکل را 
را  هاآننوزادان  پذیریآسالالالیبآورند که این امر می دنیا

از  هاکفتار. (Devra et al., 2002)بیشالالالتر کرده اسالالالت 
و نیز روز  طول برای پناه گرفتن در هاترجیحا غار ،هاالنه
این  که ،کنندو پرورش نوزادان اسالالتفاده می زادآوریبرای 

 شالالودمی فرزندانامر سالالبب افزایش موفقیت زنده ماندن 

(Skinner et al., 1980; Kruuk, 1976).  ین بر ا ع وه 
تار به ها برای کف ناه میالنهاسالالالتراحت دائمی   برندها پ

(Leakey et al., 1999; Rieger, 1979b).  بر اسالالالالاس
 هادارایکفتارۀ النورودی  معموال، تحقیقات انجام شالالالده

ست طول متر ینچندمتر و  5/1 تا 1عرض ست  ،ا ممکن ا
هم طول متر  10 حتی تا و تریطوالن هابرخی از این النه

 و ردپای دیگر وجود اسالالکلت حیوانات داشالالته باشالالند که
تأ خود تار  یدکف به هالنه کند که اینمی ی تار ا مربوط  کف

ستند ست . (Qarqaz et al., 2004) ه ورودی النه ممکن ا
این ورودی . شالالده باشالالدهایی پنهان سالالنگتوسالالط تخته

توسالالالط یک تونل یا راهرو به یک محل خواب یا خوابگاه 
این خوابگاه  .استشود، که مخصوص مادر اولیه مرتبط می

یه خود توسالالالط گاه 5تا  4 اول به خواب نل دیگر  های تو

 
1- Esrana 

 نوزادانمخصالالوص  که شالالودمتصالالل می کوچکتر از خود
ستند ساعات گرم روز را  ندارنددائمی النۀ ها نرظاهراً  .ه و 

نگ کان سالالال غاردر شالالال   دنگذرانمی کم عمقهای ها و 
(Ilani, 1975).  ،فاکتور ع وه بر این غذایی دو  نابع آبی و  م

تار راه ند. ازاینراه میمهم در توزیع کف نه رو، اینباشالالال گو
فاصالاللۀ های با غذای کافی و آب در دسالالترس در زیسالالتگاه

 .(Kruuk, 1976) دهندکیلومتری را بیشتر ترجیح می 10

هفتاد  شدهحفاظت ۀمنطقدر  راهراهکفتار  توجهقابل حضور
شرایط اکولوژیکی و توپوگرافی   یناقله گواه مطلوب بودن 

  ;Soleimani, 2013) اسالالالالالالت مالالالنالالالطالالالقالالاله

Eshghi, 1999). درهالای محیطی اثرگالذار رمتغی تعیین 
کان خاب م ناسالالالایی نواحیانت نه گزینی و شالالال  با های ال

باال برای  تانسالالالیل  های مدیریتی و در بحثالنه گزینی پ
کند می شالالالایانی کمک وحشیاتحبه مدیران حفاظتی 

(Ahmadi et al., 2014) . بدین منظور مطالعات بسالالیاری
النه باال، برای نواحی دارای پتانسالالالیل  یسالالالازمدلبرای 
 و (Ciarniello et al., 2005; Libal et al, 201l) گزینی

شالالناسالالایی نواحی در معرض تعارض ناشالالی از النه گزینی 
در  های انسالالالانو فعالیت وحشیاتحمتفاوت های گونه

جهالالان  لف  ت خ م فتالاله اسالالالالتنقالالاط  گر   صالالالالورت 
(Haroldson et al., 2002; Baldwin & Bender, 2008). 

Akay  کارانو به بررسالالالی توزیع محلی  (2011) هم
 فنون اسالالالتفاده ازدر شالالالرش کشالالالور ترکیه با  راهراهکفتار 

RS, GIS  محلبیشالالترین که پرداختند. نتایج نشالالان داد 
شاورزی )در محیطگزینی النه  صد(  72های ک ستدر  .ا

 Singhو کومب 1اسالالرانامنطقۀ دو در  (2010) و همکاران
شمال غربی 2هالگاره سبه و تخمین تراکم  ،هند در  به محا

بر تراکم کفتار  مؤثرهای فاکتور تشالالالخیص راه وکفتار راه 
فاده از دوربین راهراه لهبا اسالالالت مادون قرمز های ت ای 

کفتار  ۀالنکه بیشالالترین تراکم پرداختند. نتایج نشالالان داد 
که  یاصخرههای تند های پر از تپه و زمیندر زمین راهراه

، اندجاذببرای کشالالاورزی و چراگاه و حضالالور انسالالان غیر 
های طی بازدید (2010) همکارانو  Khorozian .باشالدمی

در  خوارگوشالالالتیک  عنوانبه راهراهکفتار  میدانی بر روی

2- Kumbhalgarh 
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فتار بیشترین حضور ک به این نتیجه رسیدند کهارمنستان 

معطر،  ۀدرمنخشالالک با پوشالالش گیاهی  یدر نواحی مرتع
در  (2006) همکارانو  karami .اسالالالتبادام و خارشالالالتر 

راه ایرانی در ارزیابی زیسالالالتگاه کفتار راه خود به بررسالالالی
رداختند. بر پ HEP روش از با اسالالالتفاده، خجیرپارک ملی 

بهترین زیسالالتگاه برای کفتار  هاهای آناسالالاس نتایج یافته
 .است و کوهستانی یاصخرههای زیستگاه راهراه

قع  یزان در وا تگالالاه و م بیالالت زیسالالال مون مطلو یرا پ
س ست ،گونه پذیرییبآ صورت گرفته ا  ،مطالعات متفاوتی 

های اما تاکنون به شالالالکل مشالالالخص در خصالالالوص وی گی
ناختبوم عات جامعی  یشالالال تار مطال نواحی النه گزینی کف

ست ی از برخ یریگبهرهدر این مطالعه با . صورت نگرفته ا
ستفاده از روشهای طبیعی سرزمین با وی گی  ،1مکسنت ا

 اراک قلههفتاد  ۀشدحفاظت ۀمنطقنواحی النه گزینی در 
بررسالالی  ،حاضالالرۀ مطالع. هدن از قرار گرفتارزیابی مورد 

اطق من ۀنقشالالتهیۀ وضالالعیت نواحی النه گزینی گونه و نیز 
هفتاد قله  ۀشالالالدحفاظت ۀمنطقدر  آن پراکنش احتمالی
 .است اراک

 هاو روشمواد . 2
 مطالعه مورد ۀمنطقمعرفی  .1. 2

عنوان یالالک هفتالالاد قلالاله بالالهۀ شالالدحفاظتمنطقالالۀ 
زیسالالتگاه کوهسالالتانی در مرکالالز فالال ت ایالالران متالالأثر از 
شالالرایط گونالالاگون طبیعالالی اسالالت. اخالالت ن در وی گالالی 
محالالیط طبیعالالی و تنالالوع آن از عوامالالل مختلالالف نظیالالر 
موقعیالالت جغرافیالالایی، ارتفالالاع از سالالطح دریالالا، سالالاختار 

وهالالوایی، شالالکل زمالالین، جهالالت شناسالالی، شالالرایط آبزمین
  شالالالودهالالالای سالالالطحی حاصالالالل مالالالیو جریالالالان آب

(Eshghi, 1999). هفتالالاد قلالاله از لحالالای مکالالانی در  منطقالالۀ

ازنظالالالر کیلالالالومتری شالالالرش اراک واقالالالع شالالالده اسالالالت و  25
 55درجالالاله و  33موقعیالالالت جغرافیالالالایی در حدفاصالالالل 

 49دقیقالاله عالالرض شالالمالی و  18درجالاله و  34دقیقالاله تالالا 
دقیقالاله طالالول  22درجالاله و  50دقیقالاله تالالا  57درجالاله و 

 (.1 شکل) شرقی قرار دارد
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 1کفتار النۀ شدۀثبتموردمطالعه و نقاط  منطقۀتصویر . 1 شکل

 

یت طبیعی منطقه یمنظور احیابه  پنجمیک ،وضالالالع

 شالالدهگرفتهامن در نظر  ۀمنطقعنوان مسالالاحت منطقه به

ست شامل دو  ۀمنطق .ا شمالی و  ۀمحدودامن هفتاد قله 

ای کوهسالالالتانی که در جنوبی اسالالالت. این منطقه از پیکره

 دهشیلتشک ،ها قرارگرفتهو دشت ماهورهاتپهای از گستره

 30ها به درجه حرارت هوا در برخی زمستان ۀکمین. است

صفر و  شیندرجه زیر  ستان تا درجه حرارت هوا در  ۀبی تاب

ن آ ۀساالنمتوسط بارندگی  رسد.درجه باالی صفر می 38

گونه از گیاهان  205این منطقه در  متر اسالالالت.میلی 250

سادانه نهان ست شدهییشنا . هفتاد (Soleimani, 2013) ا

ستانداران بزرگ  ،قله سبی برای پ شمند و منا ستگاه ارز زی

ناطق اسالالالتپی که در م یده ایران اسالالالت   مرکزی ایران د

 منطقه شامل گرگ (Carnivora) خوارانگوشتشوند. می

(Canis lupus)پالاللالالنالالگ ، (Panthera pardus)روبالالاه ، 

(Vulpes Vulpes)شالالالغالالال ، (Canis aureus)فتالالار ک  ، 

(Hyaena hyaena)رودک ، (Meles Meles) ،وحشی ۀگرب 

(Felis silvestris)  و از علفخواران(Herbivora )کالل بز 

(Capra aegagrus) ،قالالالالالوی و مالالالالالیالالالالالش  

(Ovis orientalis) گالالالراز ،(Sus scrofa )و آهالالالو  

(Gazella subgutturosa) هفتاد  ۀمنطق. آهوان هسالالالتند

یات گاه ح ناه قه و پ له بین این منط ته درق  وحش مو

ست شاخص منطقه ۀگونهستند. پازن، نیز  وآمدرفت ه ک ا

ستان مرکزی عنوان نماد محیطبه ست طبیعی ا  انتخابزی

 .(Soleimani, 2013; Eshghi, 1999) است شده

 النهمشاهدۀ ثبت نقاط . 2. 2
 های کفتار از طریقالنه ۀدرباردستیابی به اط عات الزم 

ید یدانی در منطقه،بازد یان محلی پرس های م وجو از بوم

ل کۀ ادار بانانیطازاط عات مح یریگخصوصاً چوپانان، بهره

 بوده یا توسط مردم مرکزی استان زیستیطمح حفاظت از

فعالیتی  هایکانون ترینیاصالالل ءها جزالنه که ازآنجا اسالالت.

و ها آنبرای دستیابی به موقعیت  ،شوندکفتار محسوب می

سترات ی شناختیبوم ثبت اط عات ای هو همچنین تعیین ا

میدانی صورت گرفت.  هایها بررسیحفاظتی برای حفظ آن

 اهها موقعیت آنکفتار در النهبعد از اطمینان از عدم حضور 

شد( GPSetrex 201 ) اب جهانییسامانۀ موقعیتبا  . ثبت 

هفتاد  شالالدهحفاظتمنطقۀ را در  راهراهکفتار النۀ  2شالالکل 

 دهد.قله نشان می

 

 
1- Maximum Entropy (MaxEnt) 

http://garmin-co.ir/p/103/etrex-20
http://garmin-co.ir/p/103/etrex-20
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 1 عکس از نگارنده(کفتار )النۀ نمای خارجی  .2 شکل

 در النه گزینی مؤثرهای متغیر. 3. 2
محیطی نواحی  هایی گیومشالالخص شالالدن  منظوربه

قه تار در منط نه گزینی کف یازده متغیر  ،ال  عنوانبهاز 

ش یرگذارتأث هایمتغیر ستفاده  ستفادهای د. متغیرا  هموردا

هش پ و بر اسالالالالاس  لیالالل  ح ت ین  نجالالام در ا  هالالای ا

 ;Karami et al., 2006; Qarqaz et al., 2004) شالالالده

Singh et al., 2010; Akay et al., 2011; 

Alam et al., 2014)  شامل شیب، جهت، ارتفاع، فاصله از

از روسالالتا، ژئومورفولوژی  فاصالالله چشالالمه، فاصالالله از قنات،

منطقه، کاربری اراضی منطقه، تیپ پوشش گیاهی، فاصله 

خاک منطقه نقشالالالۀ خاکی داخل منطقه و  یهاجادهاز 

 اسالالالت. مدل ابتدا با اسالالالتفاده از روش آنتروپی بیشالالالینه

(MaxEnt) عداد  به یانگین نقشالالالالۀ تکرار و بار 10ت م

خروجی محاسالالبه شالالد. سالالپس نقشالالۀ  عنوانبه بینییشپ

با اسالالتفاده از  ،سالالاسالالیت سالالنجی مدل آنتروپی بیشالالینهح

 همبستگی ،کهبه دلیل اینانجام گرفت.  1نمودار جک نایف

سالالتفاده شالالده در محیطی اهای زیسالالتداخلی میان متغیر

حدمدل می به برازش بیش از  ند منجر  مدل و بروز  2توا

  نالالتالالایالالج شالالالالالودمشالالالالالکالال تالالی در تالالفسالالالالالیالالر 

(Townsend Peterson et al., 2007)،  همبسالالالتگی بین

با اسالتفاده از دسالتور  ،های مورد اسالتفاده در تحلیلمتغیر

PCA در نرم افزار ادریسالالالی (Terrset v 18)  محاسالالالبه

همبسالالالتگی ها، گردید. از آنجا که بین هیچکدام از متغیر

لذا  ،(Trisurat et al. 2012) ( وجود نداشالالالت8/0باالی )

 ها از تحلیل حذن نشدند.هیچ یک از متغیر

 مدل آنتروپی بیشینه. 4. 2
نقاط  سالالازی مختلف، وابسالالتگی بینمدل هایالگوریتم

 
1-Global Positioning System 
2- Jackknife test 
3- model over-fitting 
4- SDMs 
5- Test data 
6- Training data 
7- Background 

محیطی را برای تولید زیسالالالت هایها و دادهحضالالالور گونه

نه فاده3هامدل پراکنش گو به قرار می مورداسالالالت ند و  ده

مۀ  یایی ترج نه پراکنشنقشالالالالۀ جغراف ندمی هاگو   پرداز

(P Anderson et al., 2006).  حداکثر آنتروپی الگوریتم 

بیشالالالینه به ارزیابی احتمال توزیع مقادیر حداکثر آنتروپی 

های تأثیرگذار بر های ناشالالالی از متغیرمتأثر از محدودیت

  پالالردازدتالالوزیالالع مالالکالالانالالی گالالونالاله مالالینالالحالالوۀ 

(Olivier & Wotherspoon, 2006).234 

آوری حضور و در این الگوریتم، حداقل تعداد نقاط جمع

گونه بسالالتگی به عوامل متعددی نظیر یکنواختی مشالالاهدۀ 

مورد مطالعه از نظر میزان شالالالیب، ارتفاع و میزان محدودۀ 

 تخصصی بودن گونه و آشیان اکولوژیک گونه و میزان دقت

 .(Mashhadi Ahmadiet al., 2014) در مطالالالعالالات دارد

سنتبرای مدل  ست تا داده مک های کاملی از تمام الزم نی

شد نقاط حضور وجود شته با ز ا شدهمعرفینمونۀ ، بلکه دا

 های مهم را پوششحضور که بیشتر یا تمام زیستگاهنقاط 

لذا با توجه به  .(Phillips et al., 2006) دهد، کافی اسالالت

مناطق النه  سازیمنظورمدلبه ،اهمیت و کاربرد این مدل

از این  ،هفتاد قله شالالالدهحفاظتمنطقۀ گزینی کفتار در 

 30داد روش اسالالتفاده شالالد. در این بررسالالی درمجموع تع

و  5برای آزمون %25 که حضالالالور گونه ثبت گردید،نقطۀ 

 7زمینهمدل اسالالتفاده شالالد. نقاط پس 6برای یادگیری 75%

به کاذب(  مام )حضالالالور  قۀ صالالالورت تصالالالادفی از ت منط

عه عداد  ،موردمطال به ت بار تکرار  10انتخاب شالالالد. مدل 

شۀ نانتخاب گردید و  شۀ  عنوانبه ،بینیمیانگین پیشق نق

 .نهایی خروجی ارائه گردید

 ROCاعتبار سنجی مدل با استفاده از مدل آماری . 5. 2
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مدلبه حاصالالالل از  تایج  یابی ن یل  ،منظور ارز از تحل

و مسالالالاحت  (ROC1) کنندهمنحنی وی گی عامل دریافت

در  دیگرعبارتبه .شالالوداسالالتفاده می (AUC2)زیر منحنی 

امکالالان  ،رای ارزیالالابی عملکرد مالالدلب MaxEnt افزارنرم

مدل مکسنت  دارد. وجود ROCسطح زیر منحنی محاسبۀ 

در مقایسه ، AUCاز حیث سنجش کارایی بر اساس میزان 

های صالالالرفاً سالالالازی مبتنی بر دادههای مدلبا دیگر روش

  حضالالالالالور در جالالالایالالالگالالالاه خالالالوبالالالی قالالالرار دارد

(P Anderson et al., 2006). 

 

 نتایج. 3

تکرار بار  ده خروجی مدل را بعد ازمیانگین  3شالالالکل 

النۀ دهد، جی مدل مکسنت نشان میودهد. خرنمایش می

نگ آهکی، خاک  با جنس سالالال ناطقی  نه در م مطلوب گو

های شرقی و جنوب غربی با متوسط عمق، جهتشنی کم

  هالالای پالالوشالالالالش گالالیالالاهالالیبالالا تالالیالالپو 22شالالالالیالالب %

(Artemisia aucheri ،Astragalus spp، Stipa barbata )

ندازه .اسالالالت یفتعرقابل به مقادیر ا گیری شالالالده مربوط 

 النۀهای کمی بر اسالالاس نقاط ثبت شالالده به عنوان متغیر

تار در  له در جدول منطقۀ حفاظت شالالالدۀ کف تاد ق  2هف

 نمایش داده شده است.

 

 .با استفاده از روش آنتروپی بیشینههفتاد قله منطقۀ حفاظت منطقۀ مناطق مطلوب النه گزینی کفتار راه راه در  پراکنش .3 شکل

 

 سازیمیانگین متغیرهای کمی مورد استفاده در مدل .2جدول 

 انحران معیار حداکثر حداقل میانگین واحد تعداد متغیر

70/1891 متر 30 ارتفاع  00/1789  00/2814  686/57 

63/9933 متر 30 فاصله از قنات  41/1782  80/18954  4117/02 

33/916 متر 30 فاصله از جاده  85/84  63/3220  60/733  

 
1- Receiver Operating Characteristic curve 2- Area Under the ROC Curve 
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84/15342 متر 30 فاصله از چشمه  05/1266  78/26710  86/6544  

20/13397 متر 30 فاصله از روستا  25/4418  91/20390  64/4598  

80/22 درصد 30 شیب  00/23  00/80  48/20  

 

 اعتبار سنجی. 1. 3
سنجی مدل  4 شکل شان اعتبار  را بعد از ده بار اجرا ن

ینی ببینی پیش سالالنجی حاکی ازنتایج این اعتبار .دهدمی

بل قا مدل در م قدار   AUCخوب  نای 5/0با م به مع که 

بودن  فی  یشتصالالالالاد نی پ ی  بالالاشالالالالد می ،اسالالالالتب

(001/0P-value<.) 

 

 .راهراهنواحی النه گزینی کفتار  سازیدلم AUCو مقدار ROCمنحنی  .4شکل

 

 مدل در متغیر هر نسبی اهمیت. 2. 3
نهیکی دیگر از خروجی  ،های روش آنتروپی بیشالالالی

های خروجی در مدل اسالالت. یت پارامترجدول درصالالد اهم

متغیر نشالالان هر و مشالالارکت درصالالد سالالهم  در این جدول،

ساس نتایج مدل .شودداده می ضی  ،بر ا متغیر کاربری ارا

 .(3)جدول است دارا بیشترین سهم را 

 کفتار راه راهالنۀ های تأثیرگذار در پراکنش درصد اهمیت پارامتر .3جدول 

متغیر نام ها در پراکنش النهدرصد اهمیت متغیر   

اراضی کاربری  2/31  

گیاهی پوشش تیپ  1/22  

7/14 ژئومورفولوژی  

5/8 شیب  

8/6 خاک  

جاده از فاصله  7/6  
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 5 جهت

قنات از فاصله  9/2  

چشمه از فاصله  3/1  

روستا از فاصله  5/0  

4/0 ارتفاع  
 

 با استفاده از روش جک نایف حساسیت سنجی. 3. 3
 هایمتغیر ،نتایج حاصل از حساسیت سنجی براساس

 هایتیپشالالالیب، ارتفاع و (، داریمرتع) اراضالالالیکاربری 

را بر روی انتخاب  تأثیری منطقه بیشالالالترین ژئومورفولوژ

که با حذن یک مورد  اندداشالالالتهنواحی النه گزینی کفتار 

سالالهم هر  .افتداتفاش می AUCبیشالالترین کاهش در مقدار 

 مدل توسط آزمون جک نایف درتوسعۀ ها در یریک از متغ

 .ورده شده استآ 5 شکل

 

 .تحلیل جک نایف بر اساسها اهمیت نسبی متغیر .5 شکل

 

 و نتیجه گیری بحث. 4
ناه گرفتن درها ها، ترجیحا غارها از النهکفتار  برای پ

و نیز برای زادآوری و پرورش نوزادان اسالالالتفاده روز  طول

که این امر سالالالبب افزایش موفقیت زنده ماندن  کنند،می

 نمودار نتایج حاصل از حساسیت سنجی. شودمی فرزندان

 بر النه مؤثر هاییرترین متغمهمنشالالان داد که  ،جک نایف

 هفتادمنطقۀ حفاظت شالالالدۀ کفتار راه راه در گونۀ گزینی 

ضیقله،  های و تیپشیب  ،ارتفاع (،داریمرتع) کاربری ارا

 است.بوده ژئومورفولوژی 

منطقۀ در  راهراه کفتار،نشالالالان داد نتایج بررسالالالی حاضالالالر
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یاهی گ بیشتر اراضی مرتعی با پوششهفتاد قله شدۀ حفاظت 

(Artemisia aucheri, Astragallus spp, Stipa barbata)  را

 اراضیهای میدانی مشخص شد بازدید در دهد.ترجیح می

مرتعی به علت حضور کمتر انسان و ایجاد یک محیط امن 

در ترین نواحی الناله گزینی گوناله مهم ءبرای کفتالار جز

و  Singhد. همچنین نشالالومحسالالوب میهفتاد قله منطقۀ 

و کومب هالگاره در اسالالرانا منطقۀ دو  در (2010) همکاران

گونه بیشالالتر که این ندگیری کردنتیجه هند شالالمال غربی

 هالالالالای مالالالالراتالالالالع خشالالالالالالالک و گالالالالونالالالاله

 ,Alhagi pseudalhagi, Artemisia fragrans)گیالالاهی 

mygdalus fenzliana, Salsola dendroides, 
stipa capillata )دهدرا ترجیح می .Kruuk  (1976 )اع م 

نده و  یاهی پراک با پوشالالالش گ بانی  یا تار، نواحی ب کرد کف

 هالالای درخالالتالالی تالالعالالداد کالالمالالی گالالراس و گالالونالاله

 ,Acacia spp, conimi pheratrorhae)رایالالج مالالانالالنالالد 

Balanites aegjptiaca, Sclerocarya birrea) جیح را تر

 (2006) و همکاران Karami، دیگرای مطالعهدهد. در می

ه گونتیجه رسالالالیدند که اینبه این ن در پارک ملی خجیر

زارها را های تنک و بیشالالهو جنگلای بوتهنواحی  بیشالالتر

 دهد.ترجیح می

شان داد که سخ گونه با عامل ارتفاع ن  ،نتایج منحنی پا

ود. شالالالبا افزایش ارتفاع بر مطلوبیت زیسالالالتگاه افزوده می

انگین یعنی میکفتار تمایل به النه گزینی در نواحی مرتفع 

های میدانی بیشترین طی بازدید .متری دارد 1819 ارتفاع

ق کفتار، در مناطالنۀ نقاط شناسایی و ثبت شده به عنوان 

ها به شالالالکل غار دمرتفع قرار داشالالالتند که با توجه به وجو

به نظر می عات امری طبیعی  فا  رسالالالالد.معمول در ارت

 2250گونه در ارتفاع های دیگر نشالالالان داده اینبررسالالالی

متری  3300 (،Lay, 1976; John, 1876) متری در ایران

تان  پاکسالالال ند  2500 (،Roberts, 1977)در  متری در ه

(Anonymous, 1936)، 2100  متری در ترکمنسالالالتان و

 ,Heptner et al., 1966; Rieger)تاجیکستان و ازبکستان 

1979b)  وAkay در شرش کشور ترکیه  (2011) و همکاران

سط ارتفاع منطقۀ  ضور نهایی گونه را )هاتای( متو  445ح

نه را  یل اصالالاللی  59/407متر و ال ند. دل متر اع م کرد

شده شاهده  سبت  ،هاتایمنطقۀ در  اخت ن ارتفاع النه م ن

این اسالالالت که متوسالالالط ارتفاع  اراک هفتاد قلهمنطقۀ به 

متر بوده اسالالت و بیشالالترین پوشالالش  265منطقه هاتای 

وی ه  کشالالاورزی به ،گیاهی مشالالاهده شالالده در این ارتفاع

غذایی در  هایکه گونه برای رفع نیازاسالالت های زیتون باغ

شاهده می در منطقه هفتاد شود. در حالی که این ارتفاع م

متر از سالالطح  1569قله با توجه به کمترین مقدار ارتفاع )

شترین مقدار ارتفاع )دریا( و  سطح دریا( 2951بی  ،متر از 

از سالالالطح دریا که به  متر 1996متوسالالالط ارتفاع منطقه 

ها شاهد النهاز این رو . باشدمینسبت منطقه هاتای بیشتر

 .هستیمدر ارتفاعات باالتر 

نواحی با تیپ کفتار ، نتایج حاصالالل از مدل نشالالان داد

 با و همچنین مناطقی هاو کوه ایصالالالخرهژئومورفولوژی 

شکیل هدارای اهمیت بکه  آهک سنگ جنس سزائی در ت

ند،غار مل، بدون، عمق کم شالالالنی خاک ها هسالالالت کا  ت

صلخیزی با واریزهایو  ریگوسل، لیتوسل و سنگ خی  حا

درصالالالد را برای النه گزینی  22شالالالیب و و متوسالالالط  کم

 هایمحل هایوی گی به توجه با نتایج این. دهدمی ترجیح

اسالالالت. در  شالالالده تأیید میدانی هایبازدید در گزینی النه

های مشالالالاهده شالالالده در های میدانی بیشالالالتر النهبازدید

 ها هسالالتندو کوهای ، که در نواحی صالالخرههاغارمحدودۀ 

زیرا این نواحی از نظر کشالالاورزی و چرای دام و  .باشالالدمی

عنوان پناهگاه امن برای اند و بهحضالالور انسالالان غیر جاذب

این تیپ خاک مساحتی  شوند.پراکنش گونه محسوب می

عادل  تار از  817م قۀ هک تاد منط ته له را قهف در بر گرف

ست. ضور در مناطق  ا صل از تمایل گونه برای ح نتایج حا

خره طقالالۀ ای در صالالالال ن قلالاله، م فتالالاد  یجه نتالالا   بالالا 

(Hofer, 1998 ;Lydekker, 1907 نتایج و singh (2010) 

بانیمنطقۀ در  یا در  (2006) و همکاران Karamiو هند  ب

 وای صخرهع وه بر نواحی  پارک ملی خجیر مطابقت دارد.

ا راین گونه توانایی زیسالالتن در مناطق بیابانی  ،کوهسالالتانی

 ;Wagner, 2006; Hatt, 1959; Prater, 1971) نیز دارد

Kruuk, 1976 و Singh (2008)  در منطقه راجسالالالتان و
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Singh کاران ند و  (2010) و هم کاران و Alamدر ه  هم

که این تفاوت در زیسالالالتگاه  (یرگدر پارک ملی  (2014)

باالی پراکنش و آشالالیان گسالالترۀ تواند نشالالان از وجود می

 .اکولوژیک وسیع این گونه باشد

کفتار تمایل به النه گزینی دور از نواحی  ،ع وه بر این

که  طوریهای انسالالالانی دارد. بهسالالالکونتگاهی و فعالیت

ر این های انسانی دگاهکفتار از سکونتفاصلۀ النۀ میانگین 

است. زیرا مداخ ت انسانی مانند متر بوده  13397منطقه 

ها، مسالالموم کردن، شالالکار به علت حمله به آزار و اذیت آن

باغدام ها دارد. این ها اثرات منفی بر روی امنیت آنها و 

تایج  با ن کاران  Akayموضالالالوع   Wagner(، 2011)و هم

(2006 ،)Kruuk (1996 و )Karami ( در 2006و همکاران )

 رد.پارک ملی خجیر مطابقت دا

فاوت های متراه توانایی نوشیدن آب با کیفیتکفتار راه

مانند، آب شیرین، آب شور و آب کربناته را دارد گاهی آب 

هالالایی همچون مورد نیالالاز خود را از طریق خوردن میوه

نتایج نشالالان (. Heptner, 1992) آوردخربزه به دسالالت می

صلۀ هفتاد قله در منطقۀ مطلوب کفتار در النۀ داد،  یاد زفا

صله  شمه( قرار دارد.  15342از منابع آبی ) فا متری تا چ

ها از منابع آبی، حضور انسان و علت اصلی فاصله زیاد النه

که با توجه به است ها های انسانی اطران چشمهسکونتگاه

نیاز کم گونه به آب و انسان گریز بودن کفتار دور از انتظار 

ساس نتایج ست. بر ا شتر به کفتا Rieger (1979b،) نی ر بی

سترس در نواحی بیابانی و نیمه صلۀ فبیابانی که آب در د ا

های باز و تمایل دارند و از بیابان، کیلومتری قرار دارد 10

 کنند.ها اجتناب میهای متراکم و جنگلبیشه

های میدانی مشخص گردید که مناطقی در طی بازدید

مناطق مسالالتعد به حضالالور النه  عنوانبهکه توسالالط مدل 

سایی ست شدهشنا سب ،ا های کفتار النه دارای توزیع منا

سایر مناطق  سبت به  ستن  گیرینتیجهتوان بنابراین می .ا

و  کرد که مدل در راسالالتای شالالناسالالایی مناطق مسالالتعد

 موفق عمل کرده است. گزینی این گونه،النه مناسب برای

در  این پ وهش هاییافتهدر پایان باید اذعان داشالالالت 

با  باط  فاظتی در ارت حث ح با نۀ مشالالالخص کردن م گو

 هفتاد قله اهمیت دارد.شالالالدۀ منطقۀ حفاظتدر  موردنظر

 اسالالتفادۀ موردتواند به دسالالت آمده میاط عات در واقع، 

سان  شنا  های مدیریتیدر بحث وحشحیاتمدیران و کار

 هب توانمی گونهاینهای حفاظتی راه تریناز مهم .گیردقرار

 وتر بیولوژیک و اکولوژیک گونه در مراحل شالالناخت عمیق

و افزایش آگاهی مردم،  سالالالازیفرهنگ فصالالالول مختلف،

شتر منطقه  بانانمحیطافزایش  تردد  رنظ ازبرای کنترل بی

قوانین بهینۀ اجرای نیز و  خودرو و حضالالالور شالالالکارچیان

 حفاظتی اشاره نمود.

 

 دانیتشکر و قدر. 5
ارزشالالالمند های ها و دیدگاهاز راهنمایی وسالالالیلهبدین

شالالدۀ حفاظت منطقۀ ول جناب آقای علی خسالالروان مسالالئ

و آقای مجتبی فتاحی محیط بان منطقه و سایر  هفتاد قله

یاری  ما را  جام این پ وهش  که در ان ندکردهافرادی   ،ا

 شود.صمیمانه سپاسگزاری می
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