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 ( Tetraogallus caspius) سازی زیستگاه مطلوب کبک دریمدل

 شاخص مناطق مرتفع کوهستانی ةگونبه عنوان یک 

 2، علیرضا نظریان*1زادهمحمدرضا اشرف

 شهرکرد طبیعی و علوم زمین، دانشگاه منابع ةزیست، دانشکد شیالت و محیط گروهاستادیار  .1

 استان چهارمحال و بختیاریکل حفاظت محیط زیست  ةکارشناس ادار. 2

 (17/10/1396؛ تاریخ پذیرش: 27/06/1396)تاریخ دریافت: 

 چکیده
، یشاما  ارتفاعات منااطق  در  این گونه د.شومیمحسوب شاخص مناطق کوهستانی مرتفع  غیرمهاجر،به طور عمده  ةگونبه عنوان یک  ،کبک دری

 غیرقاانونی و شکار  ،تخریب زیستگاهمانند  متعددی عوامل ةواسطهای اخیر به سال. جمعیت کبک دری در کشور پراکنش دارد شمال غرب و غرب

های زیستگاهی به نسبت بزرگ باه منواور   شناسایی و حفاظت از  که بنابراین، ی رو به رو بوده است.کاهشبا روند ها در زیستگاهچرای بیش از حد 

)به  دارد. در این پژوهش، مطلوبیت زیستگاه کبک دری در استان چهارمحال و بختیاریای اهمیت ویژه این گونههای نیازهای حیاتی جمعیتمین أت

%(، 3/44) ارتفاع از سطح دریاا ها، بر اساس یافتهمورد بررسی قرار گرفته است.  سیماهای سرزمینی اغلب کوهستانی( ةدربرگیرند ةمنطقعنوان یک 

 در ایان اساتان   کباک دری بر مطلوبیت زیستگاه ثر ؤمی ترین متغیرهاعنوان مهمه ب (% 5/8) رد پای انسان و %(2/17) شیب%(، 19) بارش سا یانه

در فقط با این وجود، متر حضور داشته باشد.  4100متر تا بیش از  1700ارتفاعی حدود  ةگسترتواند در این گونه به طور با قوه می .شناسایی شدند

 درصد از سطح استان 4/19در حدود متر قرار گرفت.  2000تا  1700ارتفاعی بین  ةگستردر  کبک دری های مطلوبدرصد از زیستگاه 81/0حدود 

گیارد. عاهوه بار    میمناطق حفاظت شده قرار  ةمحدودهای مطلوب در از زیستگاه درصد 8/15برآورد شد. تنها در حدود زیستگاه مطلوب  به عنوان

مناطق حفاظات شاده قارار     ةگسترویژه در غرب و شمال غرب استان شناسایی شدند که در های زیستگاهی بزرگ و به نسبت یکپارچه به این،  که

بیشتر  ةتجزیها و برداشت گیاهان دارویی منجر به محدودیت و ها، چرای دامها، جادههای انسانی مانند سکونتگاهگیرند. از سوی دیگر، مزاحمتنمی

شاود  های کبک دری توصایه مای  ها بر جمعیتزیستگاه ةثیر تجزیأت ةزمینه یک ارزیابی بهتر در یابی باند. به منوور دستهای مطلوب شدهزیستگاه

های دار در کوهستانچتر یا پرچم ةگونتواند به عنوان یک شناختی ویژه، کبک دری میتوانایی پراکنش این گونه بررسی شود. با توجه به آشیان بوم

 مرتفع معرفی شود.

 مناطق حفاظت شده های زیستگاهی،،  کهسازی مطلوبیت زیستگاهمدل، دری کبک :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
بااا افاازایش جمعیاات انسااان و گسااترش روزافاازون   

هاایی  به موزاییک سیماهای سرزمینیهای انسانی،  فعا یت

و  ، مناطق صانعتی از مناطق سکونتگاهی انسان، کشتزارها

شاده  های طبیعی تبادیل  سامانه ای از بومهای پراکنده که

تغییار ا گاوی    ةنتیجا ، در هاا تکه شدن زیستگاه. تکهاست

 در طااااول زمااااان اساااات    اسااااتفاده از ساااارزمین 

(Bennett, 1999 در طااول فرآینااد تکااه .)  ،تکااه شاادن

های زیستگاهی کاهش بلوک ةاندازهای مطلوب و هزیستگا

تکاه  از ساوی دیگار، تکاه    .(Noss et al., 1996) دیابا می

ارتباا  باین    و ها، حرکت موجاودات زناده  ن زیستگاهشد

و بنابراین، انزوای کامل قرار داده تأثیر را تحت ها جمعیت

(. Crooks & Sanjayan, 2006دارد ) را در پی هاجمعیت

هاا،  شادن آن  جزیهها و تزیستگاه ةگسترراین، کاهش بناب

هااای پاایش رو در بااه عنااوان یکاای از بزرگتاارین چااا ش

 رودماادیریت و حفاظاات از حیااات وحااش بااه شاامار ماای

(Crooks & Sanjayan, 2006; Berger et al., 2008). 

ای های طبیعی اغلب در قا اب جزیاره  امروزه، زیستگاه

هاای انساانی قابال تصاور     کااربری  محصور در ماتریسی از

میاان،   (. در اینWikramanayake et al., 2004) هستند

نیازهای مین أتمناطق حفاظت شده نقش بسیار مهمی در 

هاای زیساتگاهی، باه    دارند. این  که حیات وحش زیستی

 هااای کوچااک، اغلااب در تااأمیند یال دارا بااودن گسااتره 

 و دارانمهاره  هاای جمعیات  از بسایاری  ضاروری  نیازهای

بسایاری از   ،هستند. بنابراین ناتوان هاآن پایداری تضمین

 های منزوی کوچک با خطر انقراض محلی رواین جمعیت

 (.Hilty et al., 2012) رو هستند به

هاای  در تهدیادترین گوناه  جاز   ساانان  ماکیانراستة 

کباک  . (Keane et al., 2005)روناد  پرندگان به شمار می

های ( به عنوان یکی از گونهTetraogallus caspiusدری )

. ایان  شاود شناخته مای شاخص مناطق کوهستانی مرتفع 

گوناه، بااومی کشااورهای ترکمنسااتان، ایااران، ارمنسااتان،  

 آذربایجااااان، گرجسااااتان، عاااارات و ترکیااااه اساااات  

(Bird Life International, 2016)  ةپایا . بار  (1 )شاکل 

تاا   16500برآوردها، جمعیت جهانی کبک دری در حدود 

 55فرد با غ است. باه نوار مای رساد در حادود       39500

اروپاا حضاور    ةگساتر درصد جمعیت جهانی این گوناه در  

جمعیت اروپایی کباک دری در حادود    ةاندازداشته باشد. 

 جفاااات باااارآورد شااااده اساااات   10800تااااا  4500

(Bird Life International, 2015در .)    اروپاا، کباک دری

در علفزارهای موجود در توندرای آ پی و مناطق پیراماونی  

متر و گااهی مواقاع    4000تا  2400ارتفاعی  ةگسترو در 

 شااودماایمتاار مشاااهده  1800تاار تااا پاااییندر ارتفاااع 

(Tucker & Heath, 1994 .)      این گوناه باه نادرت تاا حاد

 (Porter & Aspinall, 2013آیاد ) رویش درختان پایین می

هاای هماراه باا    ها و پرتگاههای تند، درهدر شیب و بیشتر

 شاود هایی از برف و پوشش علفی پراکنده مشاهده می که

(McGowan, 1994; Porter & Aspinall, 2013). 

هاای  های دری در اروپاا، در فصال تابساتان، شایب     کبک

دهنااد و در زمسااتان اغلااب در  جنااوبی را تاارجیح ماای 

شوند. در زمستان، از مناطق مشاهده میهای شما ی  شیب

هاای بااز   کنناد و اغلاب زماین   با پوشش برف اجتناب می

 دهنااددارای پوشااش اسااتپی را مااورد اسااتفاده قاارار ماای

(Tucker & Heath, 1994 رفتارهای .)گیاری  جفات  ةدور

گاااری در  شود و تخام آغاز می فروردین )آوریل(در  اغلب

ها در شود. آشیانهنجام میا)اواخر آوریل و می(  اردیبهشت

های مرتفاع، در  صخره ة بها، تند در زیر صخره هایشیب

ای از پوشاش علفای مشااهده    ها یا در بین تودهبین سنگ

(. این گوناه باه طاور    Tucker & Heath, 1994شوند )می

انحصاری از ماواد گیااهی باه ویاژه حبوباات و از پیازهاا،       

 کناااد مااایهاااا تغایاااه هاااا و داناااههاااا، میاااوه گااال

(Bird Life International, 2016پااژوهش .) هااا نشااان

منااطق   باه طاور عماده مقایم    د کاه کباک دری   نده می

هاای  است و در برخی منااطق حتای در زماان    کوهستانی

کناد  تر مهااجرت نمای  بارش سنگین برف به ارتفاع پایین

(Bird Life International, 2016   ،بااا ایاان وجااود .)

هاای ارتفااعی در برخای کشاورها مانناد ترکیاه       مهاجرت
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(. باار اساااس McGowan, 1994گاازارش شااده اساات ) 

سازش چنادانی باا    کبک دریرسد ها، به نور میپژوهش

 (.McGowan et al., 1995زندگی در اسارت ندارد )

 

 (Bird Life International, 2016پراکنش جهانی کبک دری )برگرفته از  .1شکل 

 

ای بار  های انسانی پیامادهای مخارب گساترده   فعا یت

هاای کباک دری در ساطح جهاانی     ها و زیستگاهجمعیت

. جمعیات  (Bird Life International, 2016) داشته است

 ةتجزیا عواملی مانند تخریب و  ةواسطک به بجهانی این ک

 زیسااتگاه و شااکار باایش از حااد روناادی کاهشاای دارد    

(Del Hoyo et al., 1994  چاارای باایش از حااد در .)

علفزارهای آ پی به عناوان یکای از عوامال اصالی تهدیاد      

 کباااااک دری در اروپاااااا ذکااااار شاااااده اسااااات    

(Bird Life International, 2016 .)در کشاور  برای مثال ،

زیستگاهی ایان گوناه باه     ةگستر 1993آذربایجان در سال 

های شدید نوامی قرار گرفات  فعا یتثیر أتطور عمده تحت 

های گرم دوربرد و این نگرانی به وجود آمد که وجود اسلحه

و شکار غیرقانونی ممکن است پیامدهای جبران ناپاایری را  

ایان گوناه در    (.McGowan et al., 2015) منجار شاوند  

  اناااایکمتاااارین نگرردة در  IUCNساااار   فهرساااات

(Least Concern( )Bird Life International, 2016و ) 

هاای   گونه ا مللی بین تجارت منع کنوانسیون I ضمیمة در

 ،همچناین  .دارد قارار  (CITES, 2017) انقراض معرض در

 تهداشا  قرار شده پرندگان حمایت فهرست در نیز ایران در

 است. حفاظتی ارزش دارای و

ارتبااا  بااا توزیااع یااابی بااه دانااش کاماال در  دساات

ها، به عنوان ضرورتی های مطلوب و پراکنش گونه زیستگاه

  ناپاااایر در زیسااات شناساای حفاظااات اسااات اجتناااب 

(Brito et al., 2011)  از سااوی دیگاار، پااایش مسااتقیم

 و زیااد  ةهزینا حش به دالیلی از جملاه  های حیات و گونه

بار ایان    بر بودن با مشاکهت فراوانای مواجاه اسات.    زمان

رواباط متقابال میاان گوناه و      ةزمینا اساس، پاژوهش در  

متغیرهای محیط زیستی، اطهعاات ارزشامندی در ماورد    

هاا باه دسات    ها و توزیاع آن انتخاب زیستگاه توسط گونه

دهد. در این میان، تشاریح اطهعاات در ماورد توزیاع     می

های حفاظت و مادیریت زیساتگاه   ها در برنامهمکانی گونه

. (Ficetola et al., 2013) همیاات فراواناای داردهااا اآن

یااابی بااه هااای مطلوبیاات زیسااتگاه، دسااتماادل ةسااعتو

تار  آسانرا ها برآوردهای قابل اتکا به منوور مدیریت گونه
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هاای مطلوبیات   (. مادل Nazeri et al., 2014است ) کرده

توزیاع   ةنحاو ها، توصیف کمای مناسابی از   زیستگاه گونه

دهناد و باه خاوبی واکانش      دسات مای  ها باه  مکانی گونه

ها را در پاسخ به شرایط اقلیمای و فیزیکای زیساتگاه     گونه

بناابراین، ایان   (. Brito et al., 2011کنناد ) تشاریح مای  

هاای  توانند به عنوان ابزاری مناسب در پاژوهش ها می مدل

بنادی  هاا و او ویات  شناسای گوناه  مرتبط با تکامل و زیست

حش مورد استفاده قرار گیرناد.  های مدیریت حیات وبرنامه

وضعیت زیستگاهی  ةزمیندر حال حاضر، دانش چندانی در 

شااناختی کبااک دری در ایااران وجااود ناادارد.  و جمعیاات

یابی به دانشی درسات از وضاعیت   بنابراین، به منوور دست

 ةزمیندر  ایهای گستردهبررسیاست زیستی این گونه نیاز 

هاای آن در منااطق مختلاف کشاور     ها و جمعیات زیستگاه

و وضعیت پاراکنش  پژوهش حاضر، بررسی  در. صورت گیرد

استان  ةمحدودمطلوبیت زیستگاه کبک دری در سازی مدل

تارین و  چهارمحال و بختیااری، باه عناوان یکای از مرتفاع     

 ترین مناطق کشور، مورد توجه قرار گرفته است.کوهستانی

 

 هامواد و روش. 2

 مورد مطالعهمنطقة معرفی . 1.2
اسااتان چهارمحااال و بختیاااری بااا وسااعتی در حاادود  

 33/53کیلااومتر مربااع باایش از نیماای از )حاادود  16532

.  (2)شاکل   گیردزاگرس مرکزی را در بر میگسترة درصد( 

باه  گاراد،  ساانتی درجاة   3/10این استان، با میانگین دمای 

 5/47مطلاق دماای   بیشاینة  کوهساتانی اسات.   طور عمده 

مطلاق دماایی برابار     کمیناة سانتیگراد در  ردگاان و   ةجدر

گراد زیار صافر در ایساتگاه دزک ثبات     سانتی هدرج 5/34

متار  میلای  560میانگین بارش سا یانه در حدود است.  شده

روز ثبات   127و میانگین تعداد روزهای یخبندان در حدود 

بیشترین تعاداد روزهاای یخبنادان در ساال باا      شده است. 

( در در شامال غربای اساتان    چلگرد )کوهرنگ روز در 171

 58و کمترین تعداد روزهاای یخبنادان مطلاق     1962سال 

 .ر  داده است( در جنوب استان 1998)روز در  ردگان 

 روش بررسی. 2.2
 گسااترةاز  کبااک دریموقعیاات حضااور   68تعااداد 

ی استان چهارمحال و بختیاری گردآوری شاد.  هازیستگاه

هاای  هاای صاحرایی در طاول ساال    ها با بررسای این داده

هااای و همچنااین بااا اسااتفاده از داده   1396 تااا 1394

. به منوور کااهش  ندشد کارشناسان حیات وحش تکمیل

کمتر  ةفاصلهای حضور در خودهمبستگی مکانی، موقعیت

هاای  ترقیاق مکاانی داده   ةشیویلومتر با استفاده از دو کاز 

اف ( حااBrown, 2014) SDMاباازار  ةجعبااحضااور در 

موقعیت حضاور باه منواور اجارای      52شدند. در نهایت، 

مطلوبیاات  ةنقشاا. (2 )شااکل سااازی اسااتفاده شاادماادل

افازار   نرم ا گوریتم آنتروپی بیشینه و زیستگاه با استفاده از

MaxEnt 3.3.3.k (Phillips et al., 2006  تهیه شاد. در )

هاای  % نقا  حضاور باه عناوان داده   MaxEnt ،75تحلیل 

های آزمون انتخاب % باقیمانده به عنوان داده25تعلیمی و 

مرتبااه اجاارای  15مطلوبیاات باار اساااس  نقشااة شاادند. 

میاانگین  نقشة تکرار به دست آمد و  10000سازی و  مدل

نهایی در نور گرفتاه شاد.   نقشة بینی شده به عنوان  پیش

 و ویژگی عامل دریافات کنناده   (AUC) سطح زیر منحنی

(ROC)     به دسات آماده توساطMaxEnt    بارای ارزیاابی

ناایف باه   اعتبار و کیفیت مدل استفاده شدند. آزمون جک

منوور ارزیابی سهم مشارکت هر الیه در مدل و همچناین  

های پاسخ به منواور نشاان دادن احتماال حضاور     منحنی

بنادی شاده در نوار    هاای طبقاه  گونه در هر طبقه از الیه

 گرفته شدند.

، بار اسااس   کباک دری ساازی توزیاع   ه منوور مادل ب

متغیر  28بر پراکنش گونه، مؤثر های موجود و عوامل  داده

شناختی و توزیع گوناه  مرتبط با شرایط بوممحیط زیستی 

بنادی  انتخاب شد. ایان متغیرهاا در چهاار گاروه تقسایم     

پوشش سرزمین، متغیرهای اقلیمای، توپاوگرافی و    شدند:

باه  اطهعاتی متعلاق   ةالیانسانی. برای پوشش سرزمین از 

 هاااا و مراتاااع کشاااور اساااتفاده شاااد ساااازمان جنگااال

(FRWMO, 2010 .) 
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های حضور کبک دری را در استان چهارمحال و بختیاری مورد مطالعه در کشور. نقاط تیره، پراکنش داده ةموقعیت جغرافیایی محدود. 2شکل 

 دهند.تنگ صیاد، سبزکوه، هلن، قیصری و شیدا را نشان می ةپارک ملی تنگ صیاد و مناطق حفاظت شدبه ترتیب  6تا  1دهند. اعداد نشان می

 

هااای هااای فاصااله از جنگاال، فاصااله از زمااین نقشااه

، فاصاله از مرتاع، فاصاله از    کشاورزی و فاصله از رودخاناه 

 ةفاصاالاباازار اسااتفاده از بااا  مناااطق سااکونتگاهی انسااانی

تهیاه شاد.    ArcGIS 10.4.1اقلیدسی در محیط نرم افزار 

بااه طااور عمااده و  بااوده اختصاصاایای گونااهکبااک دری 

های کوهساتانی تارجیح   ترین مناطق را در زیستگاهمرتفع

ای هاای زیساتگاهی ویاژه   به تیا  فقط  دهد و بنابراینمی

از (. Bird Life International, 2016دارد )سااازگاری 

دیگر، پوشاش سارزمین باا مناابع غااایی، پوشاش        طرف

پناهگاهی، حفاظت از گوناه در شارایط دماایی مختلاف و     

 هااای انسااانی ماارتبط اساات حفاظاات در براباار مزاحماات

(Bird Life International, 2016  متغیرهای اقلیمی بار .)

ساازی مطلوبیات زیساتگاه    ها در مدلمبنای مشارکت آن

 ةالیا (. از Hijmans et al., 2005تعیین و استفاده شدند )

باه  ( Sanderson et al., 2002)اطهعااتی ردپاای انساان    

ها استفاده شد. انسان بر زیستگاهثیر أتعنوان یک معیار از 
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هاا باا اساتفاده از ضاریب همبساتگی      خطی بین ارزشهم

بااه منوااور حاااف   >7/0 ةآسااتانپیرسااون محاساابه و  

 12خط در نور گرفته شد. در نهایت، تعداد متغیرهای هم

متغیر از چهار گروه متغیرهای پوشش سارزمین، اقلیمای،   

 ها اساتفاده شادند )جادول   توپوگرافی و انسانی در تحلیل

بینی حضور گونه با استفاده از نهایی پیشنقشة  (.1 شماره

 تهیه شد. ArcGIS 10.4.1افزار نرم

 کبک دریسازی توزیع متغیرهای استفاده شده در مدل .1 جدول

 منبع توصیف اختصار متغیر

 پوشش سرزمین

 فاصله تا جنگل جنگل

 

FRWMO (2010) 

 های کشاورزیفاصله تا زمین کشاورزی

 فاصله تا مرتع مرتع

 هافاصله تا صخره هاصخره

  اصلی و فرعی فاصله تا رودخانه رودخانه

 توپوگرافی
  ارتفاع ارتفاع

  شیب شیب

 اقلیمی
Bio3 دمایی )ایزوترما ی(هم 

Worldclim 

(http://www.worldclim.org) Bio4 دمای فصلی 

Bio12 بارش سا یانه 

 انسانی
 Sanderson et al. (2002) هادسترسی انسان و وجود زیرساخت ردپای انسان

   فاصله تا مناطق مسکونی

 

 نتایج. 3
شاده در   هاای اساتفاده    سطح زیر منحنای بارای داده  

مطلوبیات   ةآستان. حد برآورد شد 893/0در حدود   تحلیل

میازان حساسایت و اختصاصای     آزماون براباری  بر اساس 

. بر اساس درصاد ساهم   رآورد شدب 235/0بودن در حدود 

 ارتفاااعسااازی، متغیرهااای نساابی حاصاال از نتااای  ماادل

رد پاای   ،%(2/17) شایب %(، 19) بارش سا یانه%(، 3/44)

تارین  عنوان مهمه ب (3/4و فاصله تا مرتع ) (% 5/8) انسان

کباک دری در  بر مطلوبیت زیساتگاه  ثیرگاار أتمتغیرهای 

 های پاساخ . منحنیاندمورد مطا عه شناخته شدهمحدودة 

 کبک دری در شکلمتغیرهای مهم در پراکنش مربو  به 

هاای نشاان   منحنای ایان  . اناد نشاان داده شاده   3شمارة 

دهند که با افازایش ارتفااع، افازایش باارش ساا یانه و       می

افزایش شیب کیفیت زیستگاه برای حضور گوناه افازایش   

هاای  سااخت و فعا یات  یابد. در حا ی که عوامل انسانمی

هاا و ساایر   ها، فرودگاههشهرها، روستاها، جادانسانی مانند 

هاای انساانی )ردپاای انساان( کااهش کیفیات       زیرساخت

   د.نرا در پی دارکبک دری های زیستگاه

درصاد از   4/19در حدود بر اساس نتای  این پژوهش، 

زیستگاه مطلوب بارای کباک دری    به عنوان سطح استان

یااع (. بااه طااور عمااده، توز4باارآورد شااد )شااکل شااماره 

هاااای مطلاااوب در ایااان منطقاااه در گساااترة زیساااتگاه

هاای مرتفاع کوهساتانی واقاع در امتاداد شامال        زیستگاه

جنوب شرقی استان اسات کاه منطباق باا امتاداد       -غربی

های زاگرس مرکزی است. در پاژوهش حاضار، کباک    کوه

متاار تااا باایش از  1940دری در گسااترة ارتفاااعی حاادود 

از موارد مهم قابل ( مشاهده شده است. 4067متر ) 4000

هاای  توجه در این پژوهش، مجازا باودن بسایاری از  کاه    

دهد که از مطلوب شناسایی شده است. برآوردها نشان می

کل گسترة زیستگاهی مطلاوب کباک دری در اساتان در    

مناطق حفاظات شاده قارار     گسترةدرصد در  8/15حدود 
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هاا، شامال غربای    بر اساس تحلیل .(5)شکل  گرفته است

هاای  در برگیرندة گسترة قابل تاوجهی از زیساتگاه   استان

مطلوب شناسایی شده است، در حاا ی کاه هاین منطقاة     

 ای در این بخش وجود ندارد.حفاظت شده

 

 

  شیب و ردپای انسان( ارش سالیانه،)ارتفاع، ب کبک دریبر توزیع  ثرؤمترین متغیرهای های پاسخ به مهممنحنی .3شکل 

 .MaxEnt الگوریتم بر اساسدر استان چهارمحال و بختیاری 

 

 

 های مطلوب کبک دری در استان چهارمحال و بختیاریزیستگاه .4شکل 
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 پوشی مناطق حفاظت شده های مطلوب کبک دری در استان چهارمحال و بختیاری و همارتفاعی زیستگاه ةگستر .5شکل 

 های زیستگاهیبا این لکه

 

 گیری و نتیجه بحث. 4
گونااة مناااطق مطلااوب باارای حضااور و فراواناای یااک 

تواند تمامی شرایط زیساتگاهی ماورد نیااز را    جانوری می

برای حفاظت و مدیریت آن گونه نشان دهد. از آنجایی که 

بار  ماؤثر  هاای مطلوبیات زیساتگاه عوامال کلیادی      مدل

شناختی یک گونه و مناطق مهم بارای  های جمعیتنوسان

کنند، استفاده ها را شناسایی مینگهداری و حفاظت از آن

ارزشمندی به دست دهد های تواند یافتهها میاز این مدل

(Nelli, 2015)های بینی زیستگاه. در پژوهش حاضر، پیش

سااازی آشاایان مطلااوب کبااک دری بااا اسااتفاده از ماادل

چهارمحال و بختیاری ماورد توجاه   شناختی در استان  بوم

ه رسد متغیرهاا با  ، به نور میهابر اساس یافته قرار گرفت.

 ساازی درستی انتخاب شده و بارازش خاوبی بارای مادل    

مورد مطا عه حاصل محدودة در  کبک دری با قوةنش پراک

تحلیل متغیرهای مختلف نشان داد که ارتفااع،  . شده است

و فاصااله از مرتااع  بااارش سااا یانه، شاایب، ردپااای انسااان

مطلوبیت زیستگاه برای کنندة ترین متغیرهای تعیین  مهم

مورد مطا عه هساتند. جا اب توجاه    منطقة کبک دری در 

حضاور  کننادة  بینای  ترین متغیرهاای پایش  است که مهم

هاای متشاکل از هار چهاار گاروه متغیرهاای       گونه، الیاه 

توپوگرافی، اقلیمی، انسانی و پوشاش/کاربری سارزمین را   

عواماال طبیعاای و مجموعااة گیرنااد. بنااابراین، ر باار مااید

هااای هااای انسااانی در توزیااع احتمااا ی زیسااتگاهفعا یاات

 مورد مطا عه نقش دارند.منطقة مطلوب کبک دری در 

در پژوهش حاضر، بر اساس نقا  حضاور، کباک دری   

متر  4000متر تا بیش از  1940ارتفاعی حدود گسترة در 

بینای  ایان وجاود، پایش    ( مشاهده شده اسات. باا  4067)

هااای مطلااوب در سااطح اسااتان چهارمحااال و  زیسااتگاه

دهاد کاه ایان گوناه باه طاور باا قوه        بختیاری نشان مای 

ارتفااعی  گساترة  هاای کوهساتانی از   تواند در زیستگاه می
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متر( حضور  4174متر ) 4000متر تا بیش از  1700حدود 

از  کمتار فقاط   نتای  این مطا عه نشان داد کاه داشته باشد. 

هاای مطلاوب   درصاد( از زیساتگاه   81/0یک درصد )حدود 

متار   2000تاا   1700ارتفااعی باین   گسترة کبک دری در 

ها در اروپا نیز نشان داده است کاه ایان   قرار گرفت. پژوهش

 ةگساتر در  آن، در توندرای آ پای و منااطق پیراماون   پرنده 

 1800ارتفاع متر و گاهی مواقع تا  4000تا  2400ارتفاعی 

 Wang (.Tucker & Heath, 1994) شاود متر مشاهده می

راسااتة ( بااا بررساای یکاای از اعضااای 2017و همکاااران )

هاای کیاونگهی   ( در کوهLophophorus lhuysiiماکیان )

(Qionglai   چین نشان دادند ایان گوناه )    باه طاور عماده

هاای  دهاد کاه از ساکونتگاه   هایی را تارجیح مای  زیستگاه

نابراین مزاحمت انسانی را به عنوان انسانی دور هستند و ب

یااد شاده   گوناة  بسیار مهم بارای  کنندة یک عامل تهدید 

سااخت مانناد   اعهم کردند. بر  این اساس، عوامال انساان  

ها یکی از منابع اصلی ایجااد مزاحمات بارای حیاات     جاده

 .(Shepard et al., 2008)روند وحش به شمار می

 شاناختی  باوم  اننیازهای حیاتی ویژه مارتبط باا آشای   

هااای اقلیماای( زیسااتگاهویااژة )از جملااه تاارجیح شاارایط 

  L. lhuysiiگوناااة مطلاااوب کباااک دری را همانناااد  

(Wang et al., 2017)      باه منااطق آ پای و پیراماون آن

هاای انساانی   محدود نموده است. از سوی دیگر، مزاحمت

از حاد   ها، چرای بیشهای انسانی، جادههمانند سکونتگاه

هاای اهلای و برداشات گیاهاان دارویای محاادودیت و      دام

اناد. بار اسااس    ها را منجر شدهبیشتر این زیستگاهتجزیة 

ها و سیمای سرزمین در ها، تغییر کاربری زیستگاهپژوهش

بر توزیع، مهاجرت مؤثری های اخیر پیامدهای منفی دوره

های مختلف وارد ساخته اسات  و ا گوهای حرکتی در گونه

(Kopatz et al., 2014) . هااا و دیگاار زیسااتگاهتجزیااة

تواند موانعی را در برابر جریان ژنای  های انسانی میمزاحمت

هایی که از نور گیتاشاناختی نزدیاک   حتی در بین جمعیت

تواند منجر به افزایش تمایز هم هستند ایجاد کند و این می

هااا یااا دیگاار ژنتیکاای شااود. موانااع انسااانی ماننااد جاااده 

جریاان   هاا و توانند پراکنش گوناه ای میتوسعههای  فعا یت

بناابراین، از  . (Dixon et al., 2007) ژنی را محدود ساازند 

هاای  رساد کباک دری مهااجرت   آنجایی کاه باه نوار مای    

تجزیاة  (، Bird Life International, 2016) چندانی ندارد

توانااد پیاماادهای منفاای قاباال تااوجهی باار زیسااتگاه ماای

دهاد کاه   ها نشان مای زد. پژوهشهای آن وارد ساجمعیت

ت مهای کوچک زیستگاهی، مقاو که بینفاصله افزایش با 

ها افازایش خواهاد یافات    افراد گونه برای حرکت بین  که

(Wang et al., 2017 بررسای .)   دهاد کاه   هاا نشاان مای

بسیاری از علفزارها و مراتع آ پی و پیرامون آن در منااطق  

کوهستانی استان به ویژه در فصل بهاار و تابساتان ماورد    

هاا  گیرند. چارای دام های اهلی قرار میچرای داماستفادة 

تواند مزاحمت مستقیم را منجر شده و افازایش شادت   می

زیسااتگاه و افاازایش احتمااال شااکار   تجزیااه تخریااب و 

(. Wang et al., 2017یرقانونی را در پای داشاته باشاد )   غ

عهوه بار ایان، برداشات گیاهاان بارای مصاارف دارو ای،        

اناد  تودر فصاول مختلاف ساال مای    غیاره   غاایی، هیزم و

)مانند برداشت  متعددی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم

های گیاهی که منبع غااایی کباک دری   بیش از حد گونه

سانان ساکن مناطق کوهساتانی داشاته   بر ماکیان هستند(

. بناااابراین، اگااار (Fuller & Garson, 2000)باشاااد 

ها و برداشات گیاهاان   های انسانی مانند چرای دام فعا یت

برای مصاارف مختلاف باه متغیرهاای ماورد اساتفاده در       

های مطلاوب  ممکن است زیستگاه ،سازی اضافه شوند مدل

شااده اساات واقعاای از آنچااه در پااژوهش حاضاار باارآورد  

(. Wang et al., 2017تاار و مجزاتاار شااود )  کوچااک

مجموعاه  دهاد کاه   های پژوهش حاضر نشاان مای   بررسی

تواناد وضاعیت   عوامل مختلف از جمله موارد ذکر شده می

مورد مطا عه در شرایط محدودة حفاظتی کبک دری را در 

تری قرار دهاد و همچناین ممکان اسات از آنچاه      بحرانی

شااد ایاان گونااه در شاارایط   پاایش از ایاان تصااور ماای  

 تری قرار داشته باشد. نامناسب

 L. lhuysii (Wang et al., 2017،) گونهکبک دری، همانند 

های کوهستانی مرتفاع باه   سانان شاخص زیستگاهاز ماکیان

گساترة  همانند آن دارای یک به احتمال زیاد رود و شما می
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تواناد  خانگی به نسبت بزرگ است. بنابراین، کبک دری می

دار چتار یاا پارچم   گوناه  یاد شده به عنوان یک گونه مانند 

کوهساتانی مرتفاع ماورد توجاه قارار      های  سازگانبومبرای 

در حمایات  ها  سازگان بومگیرد. به طور کلی، حفاظت از این 

ساانان منااطق   ای، باه ویاژه ماکیاان   از تنوع زیستی منطقه

 ;Rowland et al., 2006) کوهستانی، نقش خواهد داشت

McGowan et al., 2009). 

های زیستگاهی بزرگ و به نسبت یکپارچه به ویژه  که

باه   اساتان چهارمحاال و بختیااری   در غرب و شمال غرب 

آ ای را بارای کباک    های مهم و ایاده رسد زیستگاهنور می

هاای  سازند و این منااطق بایاد در او ویات   دری فراهم می

 8/15در حادود  فقاط  حفاظتی قرار گیرند. با این وجاود،  

هااای مطلااوب ایاان پرنااده در اسااتان از زیسااتگاه درصااد

منااطق حفاظات شاده    محدوده چهارمحال و بختیاری در 

های غرب است. این در حا ی است که زیستگاه قرار گرفته

کدام از هین گسترة مورد مطا عه در منطقة و شمال غربی 

د گیرناد. بناابراین، ایجاا   مناطق حفاظت شاده قارار نمای   

هااای یاااد شااده جدیااد در بخااششاادة منااطق حفاظاات  

تار  تواند این خه  حفااظتی را پوشاش داده و تکمیال    می

حفاااظتی را در ایاان محاادوده منجاار شااود شاابکة شاادن 

(Wang et al., 2017.) 

کنناادة تاارین عواماال تهدیااد  یکاای دیگاار از مهاام 

 سااانان، شااکار باارای مصااارف غاااایی اساات       ماکیااان

(Wang et al., 2017 .)  هاای پیشاین،   بر اسااس پاژوهش

رویه به طاور باا قوه یکای از عوامال     شکار غیرقانونی و بی

سانان مختلاف اسات. عاهوه بار ایان،      تهدید بقای ماکیان

مادت و فصالی مانناد چارای     هاای کوتااه  دیگر مزاحمات 

های اهلی و برداشت گیاهان برای مصاارف مختلاف از    دام

ایش احتماا ی  تواناد افاز  هیازم مای  تأمین جمله دارو ی و 

(. Wang et al., 2017شاکار غیرقاانونی را منجار شاود )    

گساترة  هاای انساانی در   بنابراین، محدود کردن مزاحمت

زیستگاه واقعای کباک دری از دیگار ماواردی اسات کاه       

 تواند مورد توجه مدیران حفاظت قرار گیرد. می

 

 سپاسگزاری
معاونت پژوهشی دانشاگاه  این پژوهش با حمایت ما ی 

باه انجاام    95GRN4M41705شماره  ةپژوهانو  شهرکرد

 آید.رسیده است که مراتب سپاس و قدردانی به عمل می
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