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Abstract  
Striped hyenas are unique and vital components of 
certain ecosystems. As the species is located on the top 
of the food pyramid, information about its biological 
needs can be useful at the same time for the 
conservation of other species. Recent environmental 
destructions have generally led to major habitat loss, and 
so protection of the hyenas’ habitats is regarded as very 
important. As such, habitat management based on 
evaluation is strongly recommended as a practical 
solution. A habitat evaluation for the striped hyena 
(Hyaena hyaena) was conducted in Khojir National 
Park, located in the southwest of Tehran. The park is 
11,570 ha in size and was divided into three sections for 
the purposes of the evaluation. Habitat conditions were 
evaluated in three sections of the park using the Habitat 
Evaluation Procedure (HEP) and the Ranking Variable 
Approach (RVA). Both methods provided the highest 
Habitat Suitability Indices (HSI) for section 3. A 
maximum HIS of 0.87 was found for which 3,654 
habitat units were available. 
 
Keywords : stripped hyena , Khojir National Park , 
habitat evaluation procedure, habitat suitability indices, 
ranking variable approach . 

 
  چکیده

گیرد اطالع از  س هرم غذایی قرار میأاز آنجا که کفتار راه راه در ر
ها  وضعیت زیستی آن کمک موثري در جهت حفظ سایر گونه

هاي زیست محیطی متوجه  امروزه بیشترین تخریب. خواهد بود
خصوص  ها و مطالعه آنها به ها است، لذا حفظ زیستگاه زیستگاه
هاي مهمی چون کفتار از اهمیت بسزایی  هاي گونه زیستگاه

ارزیابی زیستگاه به عنوان یک راه حل عملی براي . برخوردار است
توان مطلوبیت و  بی زیستگاه میبا ارزیا. انجام این مهم مطرح است

. دست آورد تعداد واحدهاي زیستگاهی موجود براي این گونه را به
براي این کار، ابتدا سه بخش در پارك ملی خجیر به عنوان 

سپس ارزیابی زیستگاه به . هاي مطالعاتی گزینش گردید بخش
 و رتبه دهی به متغیرهاي مختلف در سه بخش HEPهاي روش

در انتها نتایج حاصل از این دو با یکدیگر مقایسه . شدپارك  انجام 
اي که به عنوان متغیرهاي زیستگاهی فاکتورهاي عمده. گردیدند

براي ارزیابی زیستگاه حیوان مدنظر و مورد سنجش قرار گرفته شد 
عبارت بودند از فراوانی الشه و نزدیکی به باغات میوه، فاصله تا 

روستا،  فاصله تا پستی بلندي،جاده، کاربري و پوشش اراضی و 
شدت حضور دام در منطقه، شدت تغییرکاربري اراضی و فراوانی 

بر اساس نتایج باالترین نمایه مطلوبیت و . هاي ولگرد در منطقه سگ
نمایه   با3بیشترین تعداد واحدهاي زیستگاهی به بخش شماره 

.  تعلق گرفت3654 و تعداد واحدهاي زیستگاهی87/0مطلوبیت 
کفتار راه راه ارائه HSI) (نین مدلی براي مطلوبیت زیستگاههمچ

محلی براي منطقۀ مورد مطالعه خواهد  HIS اً یک گردید که مسلم
مدل مطلوبیت زیستگاه کفتار با استفاده از روش میانگین . بود

 . دست آمد هندسی و چهار متغیر به
  

طلوبیت، روش ارزیابی زیستگاه، نمایه م کفتار راه راه، :ها کلید واژه
 .رتبه دهی، پارك ملی خجیر
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  مقدمه
وحـش  تـرین عامـل تهدیـد حیـات     با توجه به اینکه بزرگ    

 بـر اسـاس    باشـد و هـا مـی   درحال حاضر نابودي زیـستگاه 
هـا بـه    درصـد  انقـراض  30، 1980  تا سـال    IUCNبرآورد  

وحش هاي حیات تنهایی به دلیل تخریب و انهدام زیستگاه     
تـرین   گیرد، زیـستگاه بـه عنـوان یکـی از مهـم       صورت می 

ــه   ــت حفاظــت از گون ــا در جه ــه فاکتوره ــا ب خــصوص  ه
رو، نیـاز   از ایـن . هاي در معرض انقراض مطرح است      گونه

هـا را   هایی است که به کمک آنها بتوان زیـستگاه      به روش 
ــن     ــت در ای ــت کیفی ــان اف ــرده و در گــذر زم ــابی ک ارزی

هــا و از آنجــا کــه بررســی. رددســت آو هــا را بــه زیــستگاه
پـذیرد اکثـراً   ها صـورت مـی    مطالعاتی که برروي زیستگاه   

هـاي انـسانی و    کیفی هستند، براي شناخت اثـرات فعالیـت      
 بررسی تغییرات یک زیستگاه الزم است که بتوان ارزیابی 

ی(صورت عددي    را به  روش. نیـز انجـام داد    ) کمHEP  در 
ــال  ــستندس  1980س ــاز م ــه نی ــخ ب ــاي ازي ارزش در پاس ه

وحـش و ماهیـان گـسترش یافـت و          غیرمالی منـابع حیـات    
درواقع روشی است که از یک روش ارزیابی توسعه یافته         

 1974در سال  Danielsو   Lamaire توسط   Missouriدر  
 ,Handbook USFWS Website) تکامـل یافتـه اسـت   

در ایران نیز براي اولین بار سلمان ماهینی در سـال    . (2006
رزیابی زیستگاه قـوچ و مـیش در منطقـه حفاظـت             ا 1373

در ارتبـاط  . انجام داده اسـت HSI  شده توران را به روش 
تـوان   اند مـی   که کار ارزیابی زیستگاه انجام داده      با کسانی 

به رساله دکتري جمشید منصوري اشاره کرد که این کـار     
اما در مورد کفتارها تا کنـون    . ند ا  دادهرا براي هوبره انجام     

یـا ارزیـابی زیـستگاه     چ گونـه مـدل نمایـه مطلوبیـت و    هـی 
  . صورت نگرفته است

  

  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

پــارك ملــی خجیــر در شــرق تهــران و در جنــوب جــاده  
ها و  دره اي، هاي خشک صخره دماوند واقع شده و از کوه

 11570مساحت این منطقـه . تپه ماهورها تشکیل یافته است 

 کیلـومتر  20 تـا شـهر تهـران در حـدود    هکتار و فاصـلۀ آن    
  ).1374 ، ثابتی; 1366مخدوم،( است

بــراي ســهولت مطالعــه پــارك بــه ســه بخــش تقــسیم  
  : گردید

، اراضـی شـمالی پـارك ملـی         بخش شـماره یـک    
هــا و  ایــن بخــش داراي کــوه. گیــرد خجیــر را در بــر مــی

 هکتار  3850مساحت آن در حدود   . هاي فراوانی است   دره
 متر از سطح دریا متغیر 1987 تا 1400 از بوده و ارتفاع آن 

بانی در مرز شـمال غربـی ایـن بخـش        پاسگاه محیط . است
  . قراردارد

، شـامل اراضـی شـرقی و جنـوب     بخش شـماره دو  
هـاي مـسطح و تپـه     زمـین . شرقی پارك ملی خجیـر اسـت    

بوتـه زارهـا،    . خـورد  ماهورهاي فراوانی درآن به چشم می     
بـه صـورت پراکنـده در       هاي تنک و بیشه زارهایی       جنگل

 3520مــساحتی در حــدود. مرکــز ایــن بخــش وجــوددارد
 1540 تــا1295هکتـار دارد و تغییـرات ارتفـاعی در آن از    

پاسگاه محیط بانی در داخل ایـن       .  متر از سطح دریا است    
  . بخش وجود ندارد

، واقع در اراضـی غربـی و جنـوب        بخش شماره سه  
 4200ود وسعت آن در حد. غربی پارك ملی خجیر است 
 متر از سـطح  2108 تا 1300هکتار می باشد و ارتفاعی بین 

اي است که از بوتـه       سیماي ظاهري آن به گونه    . دریا دارد 
هاي تنک و بیـشه زارهـاي فراوانـی پوشـیده          زارها، جنگل 

هاي طبیعی بـسیاري   ها و حفره ها، صخره شده و داراي دره 
. سـت پاسگاه محیط بانی در مرکز این بخش واقـع ا       . است

ها در پـارك ملـی خجیـر          موقعیت بخش  1در نقشه شماره  
  .نشان داده شده است

 در ارزیابی زیستگاه کفتار :روش ارزیابی زیستگاه 
ــه      ــی ب ــه ده ــه روش اول رتب ــد ک ــتفاده ش از دو روش اس

  . نام داردHEPمتغیرهاي زیستگاهی و روش دوم 
 در ارزیابی زیستگاه به روش رتبه دهـی         :روش اول 

  : گردد ی میمراحل زیر ط
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 )1377قاسمی،  (. موقعیت بخشها در پارك ملی خجیر-1شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

زیـستی کـه زنـدگی      تهیه فهرسـتی از فاکتورهـاي        -1
ســپس درصــورت امکــان بــه . گونــه بــه آن وابــسته اســت

شـود و یـا میـزان     گیري ایـن فاکتورهـا پرداختـه مـی        اندازه
ــا   ــی آنه ــسب  ) درصــورت وجــود (کم ــابع ک ــایر من از س

طالعــات بنــابراین در ابتــدا حجــم عظیمــی از ا. گــردد مــی
  .زیستگاهی به دست خواهد آمد

 فاکتورهاي زیستی که ارتباط تنگاتنگی با مراحـل         -2
زیستی حیوان به طور عموم دارند را گلچین کـرده و بقیـه        

بنــابراین، فاکتورهــاي . شــود اطالعــات کنــار گذاشــته مــی
  . شوند زیستی که براي گونه مهم هستند درنظر گرفته می

  هـا بـه ایـن ترتیـب     ایـن داده  اقدام به درجه دادن به    -3
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــه   -: گــردد  مــی ــا توجــه ب ــد ب ــی بودن اگــر اطالعــات کم 
 را به بهترین آنهـا داده       5فاکتور درجه    ترین میزان هر   بهینه
یعنـی بـدترین میـزان    . ( رسـید 1ایـن ترتیـب بـه عـدد       تا به 

  اگـر -). 5گیرد و بهترین مقدار فاکتور درجه       می 1درجه  
ی نبودند با استفاده از کلمات عالی، خـوب،           اطالعات کم
متوســط، ضــعیف و بــسیارضعیف ابتــدا بــه هریــک ارزش 
کالمی داده سپس هر فاکتوري که با کلمـه عـالی وصـف      

 و 4هـاي   گرفته و بقیه به ترتیب درجـه       5شده است درجه    
  . گیرند  را می1 و 2 و 3
زیستگاه مطرح  فاکتورهایی را که در ارتباط با ارزیابی -4
  ار و ـهاي کفتازمنديـرده دسته اول نیـستند دو دسته کـه
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 )1رابطه (

  .دسته دوم عوامل تهدیدکننده آن هستند
ــده و مــــاتریس    -5 ــل تهدیدکننــ ــاتریس عوامــ  مــ

هاي زیستی را در جدولی نوشته و براي هربخش       نیازمندي
اي کسب شده قرار داده می شود  بازدید شده در هر درجه    

شـود  اي را که حاصـل مـی  جمع درجهو در انتهاي جدول     
  .شود نوشته می) براي هربخش(

 جدولی جداگانـه بـراي وارد کـردن نتـایج درجـه            -6
هـا رسـم کـرده و جمـع کـل آنهـا را            بندي ماتریس بخش  

  . آوریم دست می به
  براي ارزیابی زیستگاه این بار به هر زیستگاهی بـا     -7

یـت  توجه به درجه ارزش کـسب کـرده یـک نمایـه مطلوب      
  .داده می شود

  درجه ارزش کسب کرده
  جمع کل ارزشها

  نمایه مطلوبیت ایستگاه  =

باشد   میHEP در مرحله آخر که اساس کار روش       -8
به تعیین تعداد واحدهاي زیستگاهی براي گونـۀ کفتـار در       

  .پردازیم هر بخش از منطقه می
              نمایه ×کل مساحت زیستگاه قابل دسترس گونۀکفتار   )2رابطه (

  تعدادواحدهاي زیستگاهی=مطلوبیت زیستگاه                    
  

  براي کفتـار راه راه HSIروش دوم و تهیه مدل     
 کـه در  HEPارزیابی زیستگاه در این روش بر طبق رویـه        

) USFWS(سازمان صید و شکار ایـاالت متحـده آمریکـا     
 ESM 103- USFWS( گیرد به انجـام رسـید   صورت می

Website, 2006.( گام تا تهیه مـدل دنبـال   5 بر این اساس 
  :شده است

توانـد شـامل     ارزیـابی مـی    تعیـین اهـداف،      :گام اول 
ــدگی       ــه از زن ــا یــک مرحل ــا، ی ــه تنه ــابی یــک گون ارزی

ایـن گـام   ). ESM 103- USFWS Website, 2006(باشد
  .گیرد خود سه مرحله متوالی را در بر می

عیین نتیجه و بـرون داد      این مرحله شامل ت   :  مرحله اول 
 HSIبدین ترتیب که برون داد مـدل   . قابل قبول مدل است   

 است کـه بـا ظرفیـت بـرد رابطـه      1 تا  0اي بین   در محدوده 
از آنجــا کــه ). 1379فــاخران،؛ 1373مــاهینی،(خطــی دارد

ی است، این مقیاس کـه از محـدودیت   HSIبرون داد    کم  
ــا بایــد بــه صــورتی در شــود زیــستگاه ارائــه مــی ارتبــاط ب

ــستگاه باشــد  ــه در زی یعنــی بایــد شــاخص  . عملکــرد گون
ــست   ــیم کــه چی ــان کن ــستگاه بی ــه را در زی . عملکــرد گون

شاخص عملکـرد گونـه کفتـار در زیـستگاه کوهـستانی و         
آثار و شواهد بجاي مانده از آن یعنی  )فراوانی(صخره اي  

  . سرگین، ردپا  و النه در نظر گرفته شده است
. تعیـین محـدوده جغرافیـایی اسـت    شـامل   : مرحله دوم 

 تهیه شـده متعلـق بـه یـک محـدوده جغرافیـایی              HSIزیرا  
محدوده جغرافیایی مطالعاتی ما کـل      . مشخص خواهد بود  

 11570 حـدود  پارك ملـی خجیراسـت کـه مـساحتی در    

  .دارد هکتار
در مرحله سوم از گام اول به تعیین فصل    :  مرحله سوم 

بارت دیگر باید بیان کـرد  به ع. پردازیم استفاده از مدل می 
که مدل طراحی شده بـراي سرتاسـر سـال یـا بـراي فـصل          

مـدل  ). 1373ماهینی،(مشخصی از سال مورد استفاده است   
  . حاضر براي کفتار براي سرتاسر سال تهیه شده است

ایــن گــام بــه تعیــین متغیرهــاي مــدل   در:گــام دوم 
ي ها متغیرهاي زیستگاهی در واقع بلوك    . شود پرداخته می 

در این . ساختمان یک مدل نمایه مطلوبیت زیستگاه هستند
گام بـراي شـناخت متغیرهـاي مـدل بایـد بـا خـصوصیات               

بـه هرحـال ایـن متغیرهـا     . زیستی گونه مورد نظر آشنا بـود    
اي مستقیم با نیازهاي زیستگاهی گونـه تحـت         باید به گونه  

ه ارزیابی ارتباط داشته باشند که نهایتاً نشان دادن این رابطـ       
از طریق ترسیم نموداري بـه نـام نمـودار درختـی صـورت       

این گام شش مرحله را در بـر دارد کـه عبارتنـد           . گیردمی
  : از

در ایــن مرحلــه اقـدام بــه محــدود کــردن  : مرحلـه اول 
گردد یعنی از میان متغیرهاي زیـادي کـه       شمار متغیرها می  

، انددست آمده اند و یا از منابع مختلف به     گیري شده اندازه
تنها آنهایی را که بـه نـوعی ارتبـاط تنگاتنـگ بـا زنـدگی              
  گونه مورد نظر را دارند انتخاب کرده و ارتبـاط بـین آنهـا            

  

  . شود مشخص می
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در روش  . هاي پوششی است  شامل تعیین تیپ  : مرحله دوم 
HEP        هـاي پوشـشی بیـان        دو سودمندي بـراي تعیـین تیـپ
اي پوشـش   هـ با تعیـین تیـپ    ) الف: شود که عبارتند از     می

-بندي مـی  هایی دسته  گیري در گروه   متغیرهاي قابل اندازه  
  .کندهاي صحرایی را آسان میآوري دادهشوند که جمع

هاي پوشش براي تعیین روابط مکانی میان اجـزاء   تیپ) ب
  .شوندزیستگاه استفاده می

هـا را بـه طـورکلی از نظـر اسـتفاده از          گونـه :  مرحله سوم   
آن دسـته از  )  الـف : کننـد  قسیم مـی زیستگاه به دو دسته ت   

هایی که تمام نیازهاي خـود را در داخـل یـک تیـپ            گونه
هـایی کـه از    آن دسته از گونـه  ) ب. کنندپوشش تأمین می  

  .کنندچند تیپ پوشش استفاده می
ــه چهــارم  ــه شــامل تــشخیص نیازهــاي  :  مرحل ایــن مرحل

هــاي  زنــدگی و مراحــل زنــدگی و مــشخص کــردن برهــه
در کفتار مرحلـه بحرانـی خاصـی    . نی استحساس و بحرا  

  .مشخص نگردید
هاي زیـستی گونـه   در این مرحله نیازمندي  :   مرحله پنجم   

شـود و ارتبـاط    اند بیـان مـی   که در مرحله اول محدود شده 
گـردد کـه همـراه بـا رسـم نمـودار       بین آنهـا مـشخص مـی    

  . درختی است
دو مفهـوم عمـده در ایـن مرحلـه در روش          : مرحله شـشم    

HEPبیــان شــده اســت کــه یکــی از آنهــا مفهــوم درهــم -
فرورفتگی است که نمایه مطلوبیت را باید با توجـه بـه آن           

این مفهوم میزان نزدیکـی نیازهـاي حیـاتی         . دست آورد  به
. کنـد  یک حیوان به نیاز حیاتی دیگر حیوان را تعریف می     

ــاالتر زمــانی حاصــل مــی HSIمــسلماً  شــود کــه درهــم   ب
مفهـوم دیگـري کـه در مرحلـه     . اشـد فرورفتگی هم زیاد ب   

 یا ترکیب است و عبارت Compositionششم عنوان شده 
است از مقدار نسبی یک منطقه که یک نیاز زیـستی را بـه    

  . کندمقدار بهینه فراهم می
هـر متغیـر   ):  ساختار بخشیدن بـه مـدل   (گام سوم  

هاي قبلی باید بـا دیگـر متغیرهـاي مـدل      معین شده در گام   

بـه  .  یک نمایه مطلوبیت زیستگاه ترکیـب شـوند   براي تهیه 
عبــارت دیگــر، در ایــن گــام اقــدام بــه تعیــین روابــط بــین 

هـاي مختلفـی    کنند کـه ایـن کـار از طریـق راه         متغیرها می 
  :پذیر استامکان

   به صورت کالمی و توصیفی-1 
   به صورت نمودار-2 
ــه شــکل ریاضــی -3  ــا ب ــاهینی،( و ی ــدل.)1373م هــاي   م

سیله ساختن یک جمله در مـورد متغیرهـا یـا          توصیفی به و  
ــی    ــکل م ــا ش ــوع آنه ــات متن ــردترکیب ــتفاده از  . گی ــا اس ب

نمودارهاي درختـی کیفیـت و تناسـب متغیرهـاي توضـیح          
  ).1379 و فاخران،1373ماهینی،(شوندداده می

 HEPدر روش ): مـستندکردن مـدل  ( گام چهارم   
دل شود که حتماً مراحل مختلف ساخت م    همواره بیان می  
  . را مکتوب کنید

 بـه منظـور اطمینـان از ایـن          ):آزمون مدل (گام پنجم   
موضوع که آیا مدل زیستگاه ارائـه شـده و اجـزاي آن بـه           

کنـد یـا   همان صورت که سازنده آن قصد داشته رفتار می      
ها کـه در دسـت اسـت     هایی از دادهنه باید مدل را با نمونه     

  ).1373ماهینی،(آزمون کنند
 از آنجـا کـه   : کار ساخت مـدل      آخرین مرحله در  

HSI     محاسـبه شـده بــراي هردسـته از فاکتورهـا و متغیرهــا 
 کلـی، چهـار روش   HSIارائه شده است، براي بیـان یـک      

  میانگین حسابی -1:باشند  که به این شرح می. وجود دارد 
ــابع  -2 ــداقل ت ــع  -3 ح ــع تواب ــی -4 جم ــانگین هندس   می
  ):  1373 ماهینی،(

n) 3رابطه (
1

n21 )SIV....SIVSIV( ×××=HSIکل   
  :که در این رابطه

n
n   .یعنی مخرج این کسر تعداد متغیرها است   :1
SIV1 = 1درجه مطلوبیت زیستگاه براي متغیر     
SIV2 = 2درجه مطلوبیت زیستگاه براي متغیر             
SIVn  =  درجه مطلوبیت زیستگاه براي متغیرn  
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 نتایج
براي رتبه دهی به فراوانی الشه در منطقه،  تگاهارزیابی زیس 

 عدد وضعیت عالی بـراي زیـستگاه و در        10بیش از تعداد    
ــه   ــه درج ــد 5نتیج ــین گردی ــوارد .  تعی ــوط م ــن مرب در ای

در .  نـشان داده شـده اسـت   1در جدول شـماره      خصوص،
مورد نزدیکی به باغات میوه، با توجـه بـه اینکـه کفتـار از               

 درون منطقـه وابـسته اسـت و بـراي       هـاي  نظر غذایی به باغ   
خـوردن محـصوالت، بارهــا بـه داخـل آنهــا رفـت و آمــد      

هـاي میـوه    ترین فاصله زیستگاه تـا بـاغ      کند لذا نزدیک   می
 متر در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه وضـعیت        500کمتر از   

مـوارد  . کنـد   را کـسب مـی     5عالی براي زیستگاه و درجه      
. ورده شده است  آ 2دیگر در این رابطه در جدول شماره        

در خصوص درجه بندي فاصله تا جاده، با توجه بـه اینکـه     
ــه     جــاده مهــم ــار در منطق ــر کفت ــرین عامــل مــرگ و می ت

شود فاصـله زیـستگاه تـا جـاده اگـر کمتـر از        محسوب می 
 متر باشد وضـعیت زیـستگاه بـسیار ضـعیف توصـیف        100
در جـدول  . گیـرد   مـی  1شود و از نظر رتبه دهی درجه         می

موارد مربوط در ایـن خـصوص نـشان داده شـده          3شماره  
در مورد کاربري و پوشش اراضی و پـستی بلنـدي،       . است

اي و کوهـستانی هـستند بهتـرین     هایی کـه صـخره    زیستگاه
 5سـازند و درجـه     شرایط را براي زندگی کفتار فراهم می      

 4مـوارد مـشابه رتبـه دهـی در جـدول شـماره              . گیرنـد  می
اینکـه نزدیکـی بـه روسـتاها     با توجه بـه     . آورده شده است  

شـوند   سبب سلب آرامش و امنیت کفتارهـا در منطقـه مـی    
 متـر  3000هایی که فاصله آنها تا روستاها بیش از     زیستگاه

 و وضــعیت عــالی را  بــه خــود اختــصاص  5باشــد درجــه 
درجه بندي فاصله تا روستا و رتبه دهـی بـه آنهـا        . دهند می

 رتبـه دهـی بـه    بـراي . شـود   مشاهده می5در جدول شماره  
شــدت حــضور دام در منطقــه بــه عنــوان یکــی از عوامــل  

زاي موثر بـر کفتـار، زیـستگاهی کـه فاقـد دام اسـت            تنش
در ایـن   مربوط  موارد  . گیرد  می 5بهترین وضعیت و درجه     

بـا توجـه   .  آورده شده اسـت    6خصوص در جدول شماره     
به اینکه یکی از فاکتورهاي موثر بر کفتار، اشغال و تغییـر            

ــ ــت   ستگاهزی ــه فعالی ــاي آن ب ــشاورزي،    ه ــون ک ــایی چ ه
باشـد اراضـی    مـی ...هاي صنعتی و دامداري، جاده، کارگاه  

بدین ترتیب . گیرند  می5که بدون تغییر باقی ماندند درجه     
 رتبــه دهــی بــه انــواع تغییــر کــاربري 7در جــدول شــماره 

هـاي ولگـرد در منطقـه از       سـگ . اراضی انجام شده اسـت    
آیند که بـه فراوانـی آنهـا       به شمار می  جمله دشمنان کفتار    

ــستگاه ــده اســت   در زی ــه داده ش ــار، رتب ــاي کفت ــدین . ه ب
 عدد نشان دهندة وضعیت عـالی بـراي   5صورت که تعداد  

مــوارد مربــوط در . گیــرد   مــی5زیــستگاه اســت و درجــه 
 آورده شـده    8خصوص این رتبه دهی در جـدول شـماره          

 شـد رتبـه     همانطور کـه در مباحـث بـاال شـرح داده          . است
 فاکتور موثر در ارزیـابی زیـستگاه کفتـار انجـام       8دهی به   

بـه عبـارت    . تعیـین شـد    40هـا    شد که مجموع کـل ارزش     
توانـد کـسب کنـد     دیگر حداکثر امتیازي که هر بخش می  

ــن  9در جــدول شــماره . باشــد  مــی40 ــه هــر یــک از ای  ب
فاکتورها که مطابق روش فـوق رتبـه بنـدي شـدند در هـر             

ــازي   ــی بخــش امتی ــق م ــوع    تعل ــر از مجم ــرد و در آخ گی
درجـه ارزش بـه      امتیازات کلیـه فاکتورهـا در هـر بخـش،         

 بر اسـاس درجـه ارزشـی     10در جدول شماره    . ید آدست  
ــداد      ــت و تع ــه مطلوبی ــرده نمای ــر بخــش کــسب ک کــه ه

 2 و شـماره     1هاي شماره    واحدهاي زیستگاهی طبق رابطه   
میـت وجـود   الزم به ذکر است به دلیل اه . شود محاسبه می 

جاده در زیستگاه کفتار،هر بخشی کـه نزدیـک بـه جـاده              
در . بــود در انتهــا یــک امتیــاز از درجــه آن کــسر گردیــد 

، چهار فاکتور مهم فراوانی الشـه، نزدیکـی بـه      HEPروش
باغات میوه، بهتـرین کـاربري و پوشـش اراضـی و پـستی               

 فاکتور ارائـه شـده در   8بلندي و عدم حضور سگ از بین       
بـدین ترتیـب مـدل نمایـه مطلوبیـت       . ده شـدند  فوق برگزی 
  =4n فاکتور ارائه شـد کـه در آن  4 براي این 3طبق رابطه 

بر این اساس محاسـبات مربـوط بـه تعیـین نمایـه             . باشد می
مطلوبیت زیستگاه براي کفتار راه راه یا به عبارتی آزمـون        

در بخش شماره یک پارك ملـی     : مدل به شرح زیر است    
ــ   ــادیر متغی ــر، مق ــا  ) SIV1(ر اولخجی ــر ب ــر 6/0براب ، متغی
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 و 1برابـر بـا      ) SIV3(، متغیر سـوم   6/0برابر با  ) SIV2(دوم
، در بخـش شـماره دو       6/0برابـر بـا      ) SIV4(متغیر چهـارم  

، 1، متغیـر دوم برابـر بـا    1منطقه، مقادیر متغیر اول برابـر بـا    
و در 2/0 و متغیـر چهـارم برابـر بـا          8/0 سوم برابـر بـا       متغیر

، متغیـر دوم  1 سه، مقادیر متغیـر اول برابـر بـا        بخش شماره 
 و متغیـر چهـارم برابـر بـا     1، متغیر سوم برابر بـا      8/0برابر با   

 هر  HSI، مقادیر 3پس بر اساس رابطۀ شماره      .باشد  می 8/0
بخش شماره یـک بـا   : شود با ها برابر می یک از این بخش   

، بخش شماره دو بـا نمایـه مطلوبیـت         68/0نمایه مطلوبیت   
ــه مطلوبیــت   63/0 ــا نمای در  .89/0 و بخــش شــماره ســه ب

ــماره  ــدول ش ــین  11ج ــۀ ب ــستگاهی و  متغیر رابط ــاي زی ه
همچنین . هاي زیستی کفتار نشان داده شده است       نیازمندي

ــن      روش ــک از ای ــر ی ــري ه ــدازه گی ــاي ان ــاي متغیره ه
در آخـر نمایـه مطلـوبیتی کـه هـر      . زیستگاهی آمده اسـت  

ها کـسب کـرده ارائـه     ها در هر یک از بخشمتغیریک از   
هاي زیستگاهی  متغیر رابطه بین    2شکل شماره   . شده است 

که در ارزیابی زیستگاه به کار گرفته شدند را بـا نیازهـاي         
دهد که ایـن نمـودار درختـی بـراي      زیستی کفتار نشان می  

ــستانی و      ــپ پوشــش کوه ــراي تی ــال و ب ــصول س ــام ف تم
  .اي ارائه شده است صخره

  
  

   فراوانی الشه-1جدول 

  وضعیت زیستگاه  فراوانی  درجه

  عالی  )عدد10بیش از(بسیارزیاد  5  

  خوب  ) عدد8-10(زیاد  4  

  متوسط  ) عدد5-7(متوسط  3  

  ضعیف  ) عدد1-4(کم  2  

  بسیارضعیف  )صفر (بدون الشه   1  

  

   نزدیکی به باغات میوه-2جدول

  وضعیت زیستگاه  )متر(میزان نزدیکی   درجه

  عالی  )500کمتراز(بسیارنزدیک   5  

  خوب  )500-1000(نزدیک   4  

  متوسط  )1001-2000(فاصله متوسط   3  

  ضعیف  )2001-3000(دور   2  

  بسیارضعیف  )3000بیش از (بسیاردور   1  

  
  

   درجه بندي فاصله تا جاده-3جدول

  وضعیت زیستگاه  )متر(فاصله   درجه

  عالی  900بیشتر از  5

  خوب  900-601  4

  متوسط  600-301  3

  ضعیف  300-100  2

  بسیارضعیف  100کمتر از  1

  

  
   کاربري و پوشش اراضی وپستی بلندي-4جدول

پوشش  اراضی وپستی  کاربري و  درجه

  بلندي

وضعیت 

  زیستگاه

  عالی  صخره اي وکوهستانی  5  

  خوب  بوته زار،جنگل تنک وبیشه  4  

  متوسط  تپه ماهوري مرتفع  3  

  ضعیف  تپه ماهوري کم ارتفاع  2  

  بسیارضعیف  مینهاي مسطح بابوته هاي پراکندهز  1  
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   درجه بندي فاصله تاروستا-5جدول

  وضعیت زیستگاه  فاصله تا روستا درجه

  عالی  3000بیش از   5

  خوب  3000-2001  4

  متوسط  2000-1001  3

  ضعیف  1000-500  2

  بسیار ضعیف  500کمتر از   1

  
    شدت حضور دام در منطقه-6جدول

  ضعیت زیستگاهو  تعداد دام  درجه

  عالی  )صفر (فاقددام   5

  خوب  )س أ ر1-100(کم  4

  متوسط  )س أ ر101-500(متوسط  3

  ضعیف  ) رأس501-1000(زیاد  2

  بسیار ضعیف  ) رأس1000بیش از (بسیار زیاد  1

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شدت تغییرکاربري اراضی-7جدول

  وضعیت زیستگاه          نوع تغییراراضی  درجه

  عالی  بدون تغییر  5

  خوب  تغییر به کشاورزي  4

  متوسط  تغییر به جاده،کشاورزي  3

  ضعیف  تغییربه جاده،کشاورزي،دامداري  2

تغییر به جاده،کارگاههاي   1
  صنعتی،معدن،دامداري،کشاورزي

  بسیارضعیف

  
  لگرد درمنطقهوهاي   فراوانی سگ-8جدول 

  وضعیت زیستگاه  فراوانی سگ  درجه

  عالی  عدد5کمتراز  5

  خوب  عدد 9-5  4

  متوسط   عدد14-10  3

  ضعیف   عدد20-15  2

  بسیارضعیف  عدد20بیش از  1

  عوامل تهدیدکننده این گونه هاي زیستگاهی کفتارراه راه و  ماتریس نیازمندي-9جدول

ش
ةبخ

مار
ش

شه  
ی ال

وان
فرا

 به   
ی 

دیک
نز

وه
 می
ت
اغا

ب
ي   
ربر

 کا
ین

هتر
ب

ی 
اض
 ار

ش
وش

و پ
دي

 بلن
تی

 پس
و

ور   
حض

دم 
ع

گ
س

)
من

دش
ده  )
جا

 از
ري

دو
  

زر
ي ا

ور
د

ستا
و

دام  
ور

حض
دم 

ع
  

دم 
ع

ي 
ربر

رکا
غیی
ت

ضی
ارا

جۀ  
در

ش  
رز
ا

  

1  3  3  5  3  4  3  2  2  25  
2  5  5  4  1  2  1  1  1  20  
3  5  4  5  4  5  4  5  3  35  

  
 

  واحدهاي زیستگاهی آنها نمایه مطلوبیت وتعداد  درجۀارزش بخشها،-10جدول
  تعدادواحدهاي زیستگاهی  نمایه مطلوبیت  درجۀارزش  شمارة بخش

1  25  62/0  2387  
2  19  47/0  4/1654  
3  35  87/0  3654  
  .گردد می  هربخشی که نزدیک به جاده بود در انتها یک امتیاز از درجۀ آن کسر*
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  هامتغیرروشهاي اندازه گیري   وهاي بکارگرفته شده درنمایه مطلوبیت زیستگاه کفتار راه راهمتغیر -11جدول 
عالمت 
  متغیر

  نیازمندي هاي زیستی  زیستگاهیمتغیرنوع 
  

 متغیرها نمایه مطلوبیت هریک از  روش اندازه گیري
  درهریک ازبخشها

SIV1  
  
 

 
  فراوانی الشه

  
  غذا

  
  مشاهدةبصري

6/0  SI1 =  
  1SI2 =  

1  SI3 =  
SIV2  نزدیکی  به باغات میوه  

  
  
  غذا

  
  ازروي نقشه

6/0  SI1 =  
  1SI2 =  

8/0  SI3 =  
SIV3   بهترین تیپهاي اراضی

  وپستی وبلندي مناطق
  
  پناه

  ازروي نقشه و
  مشاهدة
  میدانی

1  SI1 =  
  8/0SI2 =  

1  SI3 =  
SIV4   عدم حضور  

  )دشمن طبیعی (سگ
  
  پناه

  
  مشاهدة عینی

6/0  SI1 =  
  2/0SI2 =  

8/0  SI3 =  

*SI براي متغیراول و همین طور براي بقیه بخشها1 بخش شماره  یعنی نمایه مطلوبیت1 با اندیکس .  
 

  متغیرهاي زیستگاهی                     نیازهاي زیستی          تیپ پوششی               فصول سال
  

   غذا  فراوانی الشه
  نزدیکی به باغات میوه 

  
     سرتاسر سال       وهستانی وصخره اي     ک                                                                                    

  بهترین کاربري و پوشش اراضی و پستی و بلندي
  )سگ(عدم حضور دشمن طبیعی

  دوري از جاده   
       پناه  دوري از روستا   
  عدم حضور دام

  عدم تغییر کاربري اراضی 
 

   فاکتور موثر8 با در نظر گرفتن  نمودار درختی ارزیابی زیستگاه کفتار راه راه براي تمام فصول سال-2شکل
 

Archive of SID

www.SID.ir



¡    ¡ 
  1385   بــهــار     ،   11ـطی  ــــیـمح  ــوم ــلـع

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  11 , Spring 2006 
 86

  بحث
عمــل آمــده از کفتــار راه راه در  در ارزیــابی زیــستگاه بــه

ــه مطلوبیــت     ــی نمای ــر یــک مــدل محل پــارك ملــی خجی
 فـاکتور ارائـه   4زیستگاه براي این گونه با در نظـر گـرفتن    

.  ارائه شـده اسـت  شده است که به صورت نمودار درختی   
 بـا داشـتن   3هاي مربوطه، بخـش شـمارة    در ارزیابی بخش 

 3654 و تعداد واحدهاي زیـستگاهی     87/0نمایه مطلوبیت   
تــرین زیــستگاه بــراي کفتــار محــسوب  بهتــرین و مطلــوب

 و  47/0 با داشتن نمایه مطلوبیت      2شود و بخش شماره      می
 بــدترین شــرایط را 4/1654تعـداد واحــدهاي زیـستگاهی   

در آزمـون  . کنـد  راي زندگی کفتار در منطقه فـراهم مـی        ب
 ارائه شـده بـود بخـش        نگارنده که توسط    HSIمدل محلی 

اگـر  .  بهتـرین بخـش بـود     89/0 با نمایه مطلوبیت     3شماره  
 وجود نداشت   2و  1چه اختالف فاحشی بین بخش شماره       

 در ردیف بدترین بخـش قـرار   2اما همچنان بخش شمارة    
 گفت آزمـون مـدل محلـی نمایـه          توان پس می . گرفت می

ــه       ــه نمای ــسبت ب ــشابهی را ن ــه م ــستگاه نتیج ــت زی مطلوبی
از نظـر پـراکنش،   . دهـد  مطلوبیتی که ارزیابی شد نشان می  

رسد که اگر میزان حضور آثـار و شـواهد     چنین به نظر می   
را نشانه حضور   )سرگین، ردپا، النه  (دست آمده از کفتار    به

و بیشترین پـراکنش متعلـق   کفتار در نظر بگیریم، باالترین    
ــه بخــش شــماره  ــداد   3ب ــاالتر و تع ــا داشــتن مطلوبیــت ب  ب

. باشـد  واحدهاي زیستگاهی بیشتر در ارزیابی زیستگاه می       
 و دخـل و تـصرف   3به دلیل بکر بودن نسبی بخش شماره  

و )پنـاه (به مراتـب کمتـر در آن، وضـعیت پـستی و بلنـدي             
نـان، ایـن    اً مـداوم و پیوسـته محـیط با        باالخره حضور نـسبت   

ها از نظر باال بـودن کیفیـت    بخش در مقایسه با سایر بخش   
  .محیط جانوري کفتار اهمیت زیادتري دارد
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