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: یبیترک سازيمدل کردی) با استفاده از روLynx lynx(ییایگوش اوراسپراکنش سیاه ینیبشیپ

  ساوه، استان مرکزي هیمنطقه خرقان زرند يمطالعه مورد

 
 

  *1امیر انصاري

  

 )28/4/1399 پذیرش: تاریخ ؛ 19/12/1398 دریافت: (تاریخ

 

  

  دهیکچ

 تیریمد يبرا نیجهت جلوگیري از تخریب و نابودي زیستگاه و انقراض آنها و همچن مطلوب حیات وحش يهااز پراکنش زیستگاه یآگاه

 يریکـارگ است. در این مطالعه، بـا بـه   ایدر آس عیوس پراکنش با ساناناز جمله گربه ییایگوش اوراساهیس. استو حفاظت از آنها ضروري 

در سـاوه   هیدر منطقه خرقان زرند ییایاوراس گوشمطلوبیت زیستگاه سیاه ،کنندهینیبشیپ ریمتغ 10و استفاده از  یبیترک يزسامدل کردیرو

درخت  ،یتصادف جنگل آنتروپی، حداکثر هايمدل ي) برا9/0 از شتری(ب AUC شاخص يشد. با توجه به مقدار باال يسازاستان مرکزي مدل

-بـه  جیپراکنش گونه هدف در نظر گرفته شدند. نتـا  ییکیبی نهابراي تهیه مدل تر هااین مدل، افتهیمیتعم یو مدل خط افتهیارتقا  ونیرگرس

 يفاکتورهـا . گونه مطلوب اسـت  نیزیستگاهی براي ا طیوسعت منطقه خرقان از نظر شرا %22/53نشان داد که  یدست آمده از مدل ترکیب

ـ گذار بر سیاهریثأت يرهایمتغ نیترعنوان مهمبه طعمه به یدسترسو از رودخانه،  اصلهف ،یفاصله از مناطق مسکون مشـخص   ییایگوش اوراس

  دارند.نیاز  يشتریبه حفاظت ب گوشاهیس يهاستگاهیز دهدشدند. این پژوهش نشان می

  

 
  

  ، منطقه شکارممنوع خرقانR افزار، نرمSDMبسته  ستگاه،یز تیمطلوب یبیترک سازيمدل ،ییایاوراس گوشسیاه: يدیلک يهاواژه
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   مقدمه

 وحـش یکی از عوامـل مهـم نـابودي حیـات    تخریب زیستگاه 

 معـرض  رد هايگونه از حفاظتبراي  زیستگاه مدیریت .است

 نیازهاي و مناسب هايشناخت زیستگاه قیطر از انقراض خطر

منظـور  ). بـه 25( رسـد یمـ  نظـر به يضرور هاگونه زیستگاهی

نمـودن ارزش  یکمـ  و هـا مطلوب گونـه  يهاستگاهیز ییشناسا

- مـی  استفاده زیستگاه سازيمدل يکردهایآنها از رو تیطلوبم

 سـازي مـدل  منظـور بـه  زیادي افزارهاينرم امروزه). 15( شود

ــت ــتگاه مطلوبی ــد زیس ــده تولی ــه ش ــرم ک ــزارن ــی از  R اف یک

 Species پراکنش گونه يساز. بسته مدلآنهاستپرطرفدارترین 

Distribution Modelling)  =SDM ( یکـــی از جدیـــدترین و

 سـازي بـراي مـدل   R افزارنرم در که است هاییبسته ترینجامع

چـارچوب   کیـ  جادیا يراب SDM بستهقابل اجراست.  زیستگاه

ــدل  ــامع مـ ــازجـ ــب يسـ ــازهیو شـ ــ يسـ ــده یطراحـ   :و شـ

 يهـا بـه داده  یابیدست يبرا کپارچهیساختار استاندارد و  کی -1

عنوان (به کندیفراهم م يسازمدل يهاکیها و تکنپراکنش گونه

مختلـف   يهـا مـدل  کـردن مناسب يبرا کپارچهیرابط  کیمثال 

ــته   ــط بســـ ــده توســـ ــه شـــ ــاارائـــ ــف يهـــ   ،)مختلـــ

 -3اسـت،   يسازمدلمتفاوت  يهااز روش یبانیقادر به پشت -2

را اصـالح   دموجـو  يهـا روش تـا  سـازد یرا قادر م پژوهشگران

ـ منفـرد   يهـا گونـه  يبـرا  یو زمـان  یمکان يهاداده -4 ،کنند  ای

بـا   یمحاسـبات  يهـا حـل از راه -5 ،کنـد یم یبانیچندگانه را پشت

 هـا يسـاز هیو شب يسازلبه مد دنیبخشسرعت يباال برا ییکارا

منعطـف و آسـان اسـتفاده     یکیاز رابط گراف -6 ،کندیاستفاده م

 در طبقـه کمتـرین نگرانـی    راسـیایی گـوش او ). سیاه27( کندیم

)Least Concern  =LCحفاظـت   یجهان هی) فهرست قرمز اتحاد

 یکنوانســیون تجــارت جهــان II) و پیوســت IUCN( عــتیاز طب

ــه ــاگون ــر ان  يه ــرض خط ــراض (درمع  Convention onق

International Trade in Endangered Species of Wild 

 Fauna and Flora  =CITESنخستین مطالعه 21( ) قرار دارد .(

گوش در کشور در منطقه حفاظت شده انگوران در سیاه يبر رو

استان زنجان با هدف تخمین حداقل اندازه جمعیـت و بررسـی   

 شـده  انجـام  گـوش بالقوه از سیاهنیازهاي حفاظتی یک جمعیت 

 و میـدانی  هايروش بیمطالعه که در آن از ترک نیا جینتا .است

 پناهگـاه  در خـوار گونـه گوشـت   نیا یابیارز يبرا محلی دانش

منطقه  نیا که داد نشان شد استفاده زنجان انگوران وحش حیات

شده تا حـدود زیـادي تـوان حمایـت از یـک جمعیـت       حفاظت

). در مطالعــه 24( ش را از دســت داده اســتگــوزیســتاي ســیاه

بـه منظـور احیـاء     ایدر جنوب اسـپان  ایدر منطقه آندالوس يگرید

) در مقیـاس  Lynx pardinus( يبـر یگوش ااهیمجدد زیستگاه س

از پـنج فـاکتور مهـم شـامل سـاختار زیسـتگاه        ،نیسرزم يمایس

(طعمـه اصـلی خرگـوش اروپـایی)،      منابع غذایی بهینه ب،مناس

و امکان اسـتفاده از فراجمعیـت    یمنطقه، حمایت قانونمساحت 

ـ  .استفاده شد  مربـوط بـه منـاطق    يدر رویکـرد دیگـر   نیهمچن

 ،متغیر 14 با استفاده ازقبل از انتخاب با جزئیات بیشتر  آندالوسیا

ـ ناشـی از فعال  میـر فاکتور اصلی شامل مرگ و  4از   ،یانسـان  تی

ت توسـعه طبیعـی   زیستگاه، ظرفیت بـرد و امکانـا  خرده ارساخت

ـ 2(استفاده شد  گـوش در کشـور در سـال    اهیتلفـات سـ   نی). اول

) در يدر منطقه خرقان در شهرستان سـاوه (اسـتان مرکـز    1398

از  يگـر ید يهـا نبال آن گـزارش دبهشد. چارحد گزارش  بخش

، 1390 يهادر سال زیگله ن يهاگونه توسط سگ نیشدن اتلف

 نیـ دست آمـده ا ق آمار بهارائه شد که طب 1394و  1393، 1391

گـوش بـوده اسـت. تنهـا     اهیقالده سـ  5تلفات در مجموع شامل 

منطقـه   نیخوار در اگوشتگونه  نیا يکه تاکنون بر رو یبررس

 1398در سال  یاست که افراد محل اييبردارریتصو ،هانجام شد

گـوش در منـاطق خرقـان و نـوبران     اهیقالده س 4 ازانجام داده و 

گونـه و از   نیا تی). با توجه به اهم20( نداهمودن يبردارریتصو

-در رابطه با سـیاه  یتیو جمع یشناختکمبود اطالعات بوم یطرف

در مـورد   اخیـر  هـاي گزارشهمچنین  و خرقان منطقه در گوش

سـاوه،   هیـ زرند خرقـان  منطقـه  در ارزشـمند  حیـوان  این تلفات

کـه  دارد  تیاهم اریحاضر در منطقه بس تیجمع رآمدکا تیریمد

-یمطلـوب آن مـ   يهاستگاهیز یابیو ارز ییراستا شناسا نیدر ا

ـ ا گـذارد. بـر  ب اریـ در اخت يو ارزشـمند  دیتواند اطالعات مف  نی

ــاس، در ــا اس ــراکنش ز  نی ــه، پ ــتگاهیمطالع ــاس ــوب يه  مطل
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) . نقشه موقعیت منطقه شکارممنوع خرقان زرندیه ساوه1شکل 

  

استان مرکزي در ساوه  هیزرند خرقان منطقه در وشگبالقوه سیاه

ــا اســتفاده از رو ــیترک يســازمــدل کــردیب از  ياو مجموعــه یب

  گرفت.ی مورد بررسی قرار طیمح يرهایمتغ

  

  هاو روش مواد

  مورد مطالعه منطقه

ساوه بین دو شهرستان ساوه و  هیشکارممنوع خرقان زرند منطقه

جغرافیایی در شمال  تیر موقعمنطقه از نظ نیزرندیه قرار دارد. ا

آبـاد و نـوبران و جنـوب    غرق يشهر ساوه، شمال شهرها یشرق

هکتار  47704شهر رازقان قرار دارد. این منطقه با وسعتی معادل 

. خرقـان  شـد ممنوع تعیـین  رعنوان منطقه شـکا هب 1389در سال 

 قـاره اینچه نامه ب آن قله ترینمرتفع که است کوهستانی ايمنطقه

 و چشـمه  50 از بـیش ). 1 شـکل ( است متر 2944 ارتفاع يدارا

ــک  ســه ــه وجــود دارد. نزدی ــه در منطق ــرین ایســتگاه رودخان ت

 آبـاد اسـت. اقلـیم منطقـه بـر     هواشناسی به منطقه ایستگاه غـرق 

بنـدي آمبـرژه   طبقهبراساس دومارتن خشک و  يبنداساس طبقه

 و مترمیلی 8/271میانگین بارندگی ساالنه بوده و  خشک و سرد

ـ  84. اسـت  گـراد سـانتی  درجه 2/13 ساالنه دماي میانگین ه گون

زنـدگی  گونـه پرنـده در منطقـه     72گونه پستاندار و  28گیاهی، 

 Canis( منطقه شامل گرگ يجانور هايگونه ترینمهم. دنکنمی

lupus( ی)، روباه معمولVulpes vulpes  سیاه گوش، گوسـفند ،(

 Hyaena( )، کفتارSus scrofa( )، گرازOvis orientalis( وحشی

hyaenaــوش ــOryctolagus cuniculus( )، خرگــ  ی)، تشــ

)Hystirix indica ( ی)، کبک معمولAlectoris chukarکبک ،(-

)، Macrovipera lebetina( مــارگــرزه)، Perdix Perdix( لیــچ

)، Ammoperdix griseogularis( )، تیهـو Bubo bubo( بـوف هشـا 

 ییعقـــــاب صـــــحرا  و  )Falco Tinnunculus( دلیجـــــه 

 )Aquila nipalensis ( است)10.(    

  

  مورد مطالعه گونه

 نیتـر عیگربـه بـا وسـ    يهـا از گونـه  یکی ،ییایاوراس گوشسیاه

کـه  اسـت  گربه مهم کشور  10یکی از محدوده پراکنش است و 

-داران کوچـک بـه  گونـه از سـم   نیـ تحت حفاظت قرار دارد. ا

مرال، کـل و بـز، قـوچ و     يهاافراد نابالغ گونهخصوص شوکا و 

میش، گراز، خرگوش، جوندگان کوچـک، سـنجاب و پرنـدگان    

 جنگلـی  و کوهسـتانی  هـاي در زیستگاه گونه نیا. کندتغذیه می

ـ تهد نیترمهم وکرده  زندگی ـ متوجـه آن شـامل تخر   يدهای  بی

 2). شــکل 32و  21(اســت کــاهش طعمــه و شــکار  ســتگاه،یز

شـکارممنوع خرقـان نشـان    منطقه را در گوش اهیاز س يریتصاو

  ).  2 (شکل دهدیم

  

  قیتحق روش

مشـاهده حیـوان توسـط     هاينقطه از محل 41 از این مطالعه در

 يهـا نمایهو  گوشاهیالشه س هاي کشفافراد بومی منطقه، محل

 1000 از نیآثار تغذیـه و همچنـ  و  حیوان از جمله ردپا، سرگین

 منطقـه  در گـوش عنوان نقاط عدم حضور سیاهبه نهیزمنقطه پس
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چپ مربوط به زمستان و سمت  1398ماه سمت راست مربوط به دي: گوش در منطقه خرقان و نوبران ساوهسیاه. تصاویر 2 شکل

  (رنگی در نسخه الکترونیکی) )20( 1394

  

  . عوامل محیطی استفاده شده در این مطالعه1جدول 

  منبع و روش تهیه  دقت مکانی  واحد  نام الیه  ردیف

 تابع فاصله  متر 30  متر  جاده از فاصله  1

  تابع فاصله متر 30  متر  مسکونی مناطق از فاصله  2

 DEMتابع  متر 30  ترم  ارتفاع از سطح دریا  3

  تابع جهت متر 30  درجه  جهت  4

  تابع فاصله متر 30  متر  رودخانهفاصله از   5

  تابع فاصله متر 30  متر  فاصله از چشمه  6

7  
 دسترسی به طعمه 

  کبک ) ،خرگوش ،(گوسفند وحشی
  هاي حضور و سرشماري طعمهداده متر 30  تعداد

8  NDVI  سنجنده و 8 لندست تصاویر متر 30  بدون واحدETM  

  

 یمکـان  یخودهمبسـتگ  یبررسـ  منظـور  بـه . شد استفاده خرقان

)Spatial auto-correlationگـوش از  اهینقـاط حضـور سـ    انی) م

با توجه بـه انـدازه    .استفاده شد Rافزار نرمدر  I Moran'sآزمون 

نقـاط   یحـذف برخـ   نیگونـه و همچنـ   یمنطقه و گستره خانگ

بـین  اي که گونهبه دیمناسب رس نقاط به حد انیفاصله م ،حضور

) p>0/05(نشـد   مشاهده داريمعنی ینقاط حضور خودهمبستگ

مــل محیطــی عوا میــدانی هـاي منــابع و بررســی ربـا مــرو  ).۱۶(

و  هشـد  ییشناسـا  گـوش ثیرگذار بر مطلوبیـت زیسـتگاه سـیاه   أت

 هشت تیدر نها. )8( شدحذف  75/0 يباال یعوامل با همبستگ

-اهیسـ  سـتگاه یز تیـ مطلوب يسازمدل برايه کنندینیبشیپ ریمتغ

از  یمناطق مسکون جاستخرا ي). برا1 (جدول گوش انتخاب شد

اسـتفاده شـد.    1398سـال   ETMو سـنجنده   8لندست  ریتصاو

ــرم طیســپس در محــ ــزار ن ــا اســتفاده از دســتور  TerrSetاف و ب

Distance جـاده، چشـمه و    ،یفاصله از مناطق مسکون يهانقشه

بـا   1398منطقه مربـوط بـه سـال     NDVIشد. نقشه  هیآبراهه ته

با اسـتفاده از   DEM قشهشد. ن هیته 8لندست  ریاستفاده از تصاو

ـ منطقه ته ینقشه توپوگراف  Arcmap طیشـد و سـپس در محـ    هی

و جهـــــت  ایـــــارتفـــــاع از ســـــطح در يهـــــانقشـــــه
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  مطالعه این در شده استفاده هاي. مدل2 جدول

  رفرنس  مدل عنوان التین  مدل فارسی نام

  )Random Forest (RF)  )4  تصادفی جنگل

  )Generalized Additive Model (GAM)  )18  یافتهتعمیم افزایشی مدل

  )Generalized Linear Model (GLM)  )22  یافتهتعمیم خطی مدل

  )Boosted Regression Tree (BRT)  )12  یافتهارتقاء رگرسیون درخت

  )Maximum Entropy  )28  نظمیبی حداکثر

  )Flexible Discriminant Analysis (FDA)  )19  پذیرانعطاف ممیزي تحلیل

  )Bioclim  )8  بایوکالیم

  )Domain )9  دامنه

  )Artificial Neural Network (ANN) )29  مصنوعی عصبی شبکه

 )Classification And Regression Tree (CART) )5  رگرسیون و بنديطبقه درخت

 
 يرهـا یبـه طعمـه از متغ   ینقشه دسترس هیته يبرااستخراج شد. 

ــه یطــیمح گوســفند وحشــی،  يهــاو مشــاهدات حضــور گون

گـوش در منطقـه و   اهیسـ  يهـا عنوان طعمـه هخرگوش و کبک ب

 يوحــش منطقــه بــرااطالعــات سرشــماري حیـات از  نیهمچنـ 

از لحـاظ   سـتگاه یز يبنـد حضور گونه و رتبه تیموقع ییشناسا

سـنت  کم کـرد یدر رو نکهیبا توجه به ا تراکم طعمه استفاده شد.

ـ  سـتگاه یز تیمطلوب يسازامکان ورود چند گونه و مدل طـور  هب

 يهاستگاه گونهیز تینقشه مطلوب هیتهبراي زمان وجود دارد هم

  .دشاستفاده  کردیرو نیگوش از ااهیطعمه س

 بسـته  از گـوش سیاه زیستگاه سازياین مطالعه براي مدل در

SDM افزار در نرمR   روش مـدل  15استفاده شد. این بسـته از-

-مـدل  ترکیب امکان و کندمی پشتیبانی زیستگاه مطلوبیت سازي

سـطح   .کندمی فراهم وزنی صورتبه را یکدیگر با مختلف هاي

ـ  ریـ ز ) هـر مـدل در   Area Under the Curve  =AUC( یمنحن

 نظـر  مـورد  هـاي و سـپس مـدل   شـده  نقشه خروجی آن ضرب

 دقـت  کـه  یهـای مدل تا شودمی باعث کار ینا. شوندمی ترکیب

 منظورهب. باشند داشته نهایی نقشه در بیشتري ثیرأت دارند باالتري

 يسـاز نهیشـ یاز شـاخص ب  AUCمدل عالوه بر شاخص  یابیارز

ــارت درســت (  ــاره مه ــ) نTrue Skill Statistics  =TSSآم  زی

 هنـ یزمحضور پـس دمنقاط حضور و ع ،). در ادامه1( استفاده شد

شـدند و بـا     R افـزار کننده وارد نـرم ینیبشیپ ریمتغ 10همراه هب

 ،يسـاز مـدل  کـرد یرو 10اسـاس   و بـر  SDMاستفاده از بسـته  

 میـزان  سـپس ). 2 جـدول ( شـد  سـازي مدل گوشزیستگاه سیاه

AUC با هايهر مدل بررسی و مدل AUC  انتخاب  9/0باالتر از

 هـاي از مـدل  شدند. در نهایت نقشه خروجی حاصل از هر یک

-و میانگین آنهـا بـه  شده آن ضرب  AUC میزان در شدهانتخاب

اساس آستانه  نقشه بر این. شدعنوان مدل ترکیبی در نظر گرفته 

به دو طبقـه فاقـد مطلوبیـت (ارزش صـفر) و مطلـوب       نیانگیم

  ). 27( بندي شد(ارزش یک) طبقه

 

  نتایج

 ،یادفتصـ  جنگـل  آنتروپـی،  حـداکثر  هـاي این مطالعـه مـدل   در

داراي  افتـه یمیتعمـ  یمـدل خطـ  و  افته،یارتقاء ونیدرخت رگرس

AUC منظور تهیه مـدل ترکیبـی در نظـر    بودند و به 9/0 بیش از

  ). 3 (جدول گرفته شدند

 گـوش را بـر  نقشه طبقات مطلوبیت زیسـتگاه سـیاه   3 شکل

 همه تقریباً شکل این طبق. دهدمی نشان مذکور هاياساس مدل

هرچنــد  دهنــدمــی ارائــه مشــابهی نتــایج يحــدود تــا هــامــدل
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  هامدل) TSSسازي آماره مهارت درست (شاخص بیشینهو  )AUCسطح زیر منحنی ( میزان .3 جدول

 AUC TSS  مدل

  1  97/0  حداکثر آنتروپی

  96/0  92/0  تصادفی جنگل

  93/0  91/0  یافتهارتقاء رگرسیون درخت

  95/0  94/0  یافتهتعمیم خطی مدل

  

  

  (رنگی در نسخه الکترونیکی)مدل استفاده شده  4هاي مطلوبیت زیستگاهی سیاه گوش در منطقه رازقان زرندیه ساوه حاصل از نقشه. 3شکل 

  

 نظـر  از هـم  اختالف این. ندارد یکسانی خروجی مدلی دو هیچ

ت و هــم از لحــاظ تعیــین میــزان مطلوبیــ داراي گســتره تعیــین

 يهـا قسـمت نی (منـاطق مسـکو  قابل مشـاهده اسـت.    مطلوبیت

ــاط و  )رنگدیســف ــه  يهــاحضــور ســگنق ــرداراي گل  نیکمت

مطلـوب   يهاستگاهیز ،سبز پررنگ يهاو قسمتبوده  تیمطلوب

  .هستندگوش اهیسبراي 

 22/53معـادل   78/25392 اساس مدل ترکیبـی مسـاحت   بر

). 4 جـدول (است گوش مطلوب درصد منطقه خرقان براي سیاه

منطقه ازبران و مصرقان واقـع در قسـمت    دهدیم نشان 4 شکل

ـ  -منطقه زمبـز  ،یشمال شرق در مرکـز،   يحصـارچا  -آبـاد ياری

 منطقـه قـاره،  نچـه یکـوه ا  یو آتولن در دامنه جنوب نیمنطقه آسک

در شـمال   قانیمراغه و سنگک در جنوب و منطقه چارحد و حر

گـوش در  اهیمطلوب س يهاستگاهیعنوان زهغربی منطقه خرقان ب

  .شوندیه خرقان محسوب ممنطق

مـورد اسـتفاده در    يرهـا یاز متغ کیـ هر  تیاهم 5شکل  در

گوش نشان داده شده است. بر این اهیس ستگاهیز تیمطلوب نییتع

 گلـه،  هـاي و سـگ  یفاصـله از منـاطق مسـکون    بیترتاساس به

ــاع از ســطح   یدسترســ ــه و ارتف ــه، فاصــله از رودخان ــه طعم  ب
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  گوش در منطقه خرقان زرندیه ساوهسیاهبراي وب و نامطلوب مطل هايزیستگاه سطح. 4 جدول

  درصد  هکتار  زیستگاه

 22/53  25392/78  مناسب

  78/46 22/22311  نامناسب

  100  47704  جمع

  

  
 (رنگی در نسخه الکترونیکی) گوش اوراسیایی در منطقه خرقان زرندیه ساوهسیاه زیستگاهی مطلوبیت ترکیبی نقشه .4 شکل

  

  
  (رنگی در نسخه الکترونیکی) گوش در منطقه خرقان زرندیه ساوهسیاه زیستگاهی مطلوبیت بر محیطی عوامل تأثیرگذاري میزان میانگین .5 شکل
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  ونیکی)(رنگی در نسخه الکتر هاي پاسخ گونه نسبت به متغیر فاصله از مناطق مسکونی و متغیر دسترسی به طعمهترین منحنی. مهم6شکل 

  

 گـوش اهسی زیستگاه مطلوبیت بر ثیرگذارأت عوامل ترینمهم ایدر

  .روندشمار میبهدر منطقه خرقان 

 هايریپاسخ گونه نسبت به متغ يهایمنحن نیترمهم 6 شکل

، دهـد یبه طعمه را نشان م یو دسترس یفاصله از مناطق مسکون

بـا   یفاصـله از منـاطق مسـکون    ریمتغمورد صورت که در نیبه ا

گـوش مطلـوب   اهیسـ  يبرا ستگاهیز ،متر 1800فاصله تا  شیافزا

و  طعمـه  يبـرا  سـتگاه یز تیـ مطلوب شیبا افزاهمچنین . شودیم

گـوش  اهیسـ  يبرا ، آن زیستگاهبه طعمه یدسترسامکان  نیبنابرا

  .خواهد بودمطلوب نیز 

  

  يریگجهیو نت بحث

عـدم   کـاهش  يحل براعنوان تنها راهترکیبی به يسازروش مدل

ارائـه   یمناسب جینتا زیمطالعه ن نیدر ا، مدل کی بیو ار تیقطع

به طعمه میزان قابـل تـوجهی از    ی). عامل دسترس26 و 14( داد

سـهم   نیشتریب وکند می هیگونه را توج ستگاهیز راتییدرصد تغ

دارد. بـا اسـتفاده از    گـوش اهیسـ  سـتگاه یز تیمطلوب نییتعرا در 

مطلـوب   سـتگاه یز سـطح  هـا مـدل حاصل از تمام  جیترکیب نتا

منطقه خرقان را به خـود اختصـاص   از درصد  43/12گوش اهیس

ــایج). 25( داد ــاطق  يرهــایمتغ دهــدمــی نشــان نت فاصــله از من

طـور  بـه بـه طعمـه    یدسترسـ و فاصـله از رودخانـه،    ،یمسکون

-ثیر را در مطلوبیـت زیسـتگاه سـیاه   أبیشترین ت بیترتبهمیانگین 

منـاطق   و فاصله از جاده يارند. فاکتورهاگوش در این مطالعه د

گـوش در  مسکونی و حضور سگ بر مطلوبیـت زیسـتگاه سـیاه   

که با نزدیکی بـه جـاده،   يطورهب، ثیر منفی دارندأمنطقه خرقان ت

یافتـه  کاهش  گاهزیست مطلوبیت گله هايو سگ یمناطق مسکون

 نزدیکـی بـه  ). 13( شـود مـی  حیـوان  شـدن  تلـف  باعث حتی و

باغـات،   و اراضی کشـاورزي وجود آب،  نیمأت دلیل هب رودخانه

بـه طعمـه در حاشـیه     یباال بودن تراکم پوشش گیاهی و دسترس

 مطلوبیـت  افـزایش  ورودخانه باعث حضور بیشتر سـیاه گـوش   

گونه نسبت به فاکتور طعمه نشان داد در  خپاس. شودمی زیستگاه

مثل  مهطع يهاگونه يبرا ستگاهیز تیکه تراکم و مطلوب یجاهای

گوش و مطلوبیـت  است، حضور سیاه شتریخرگوش، کبک و... ب

 علت رسدمی نظرهب). 2( است بیشتربراي این گونه نیز زیستگاه 

 وجـود  ،زیسـتگاه  مطلوبیـت  در فاکتورهـا  ایـن  سـهم  بـودن  باال

گـوش و  مشـترك حیوانـات طعمـه بـا زیسـتگاه سـیاه       سـتگاه زی

 هـاي سگ و هاگمثل گرجانوران شکارگر  ریوجود سا نیهمچن

 منطقـه  از خاصـی  هـاي قسـمت  دررقیب  يهاعنوان گونههب گله

 تلـف  از ییهـا گـزارش  اخیر هايسال در). 11( باشدمی خرقان

ـ . دارد وجود منطقه در گله هايسگ توسط گوش سیاه شدن -هب

 گلـه  هايسگ و دام افزایش طعمه، جمعیت کاهش رسدمی ظرن

 هـاي سـال  درآن  تلفـات  افـزایش  باعـث  گوشسیاه زیستگاه در

 گلـه  هايسگ و دام تعداد کاهش بنابراین). 21( است شده اخیر

 منطقـه  امن محدوده تعیین و منطقه مراتع برد ظرفیت با متناسب

ـ   يهـا سـگ  و دام ورود از جلوگیري جهت خرقان ایـن   هگلـه ب
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-سـیاه  رویـه . تخریب زیستگاه و شکار بیاستمناطق ضروري 

تـرین  حیوانـات طعمـه مهـم    تیـ کاهش جمع نیهمچن و گوش

 عامل تهدیدکننده بقاي این گونه ارزشمند در منطقه خرقان است

ــم   31( ــی از مه ــه یک ــت طعم ــاهش جمعی ــل  ). ک ــرین عوام ت

). 6( تاس گوشجمعیت سیاه ییایگذار بر پو ریثأمحدودکننده ت

 دوسـتداران  توسـط  زیـادي  ايتله هايدوربین اخیر هايدر سال

-گونه از تصاویري و شده نصب خرقان منطقه در زیست محیط

 1398در منطقه ثبت شده است. در سـال   يمختلف جانور يها

). بنـابراین  20شـد (  يبردارریتصـو  گـوش از چهار قـالده سـیاه  

رقـان و آمـوزش و   خ منطقه در گوشبرآورد دقیق جمعیت سیاه

-منظور حفاظت از سـیاه همنطقه ب یمحل جوامع در سازيفرهنگ

 مثـل  خورانیگوشت احتمالی عمده پاسخ .است ضروري گوش

 یـک  در اصـلی  طعمـه  بـه  دسترسی و تنوع کاهش به گوشسیاه

 گسـتره  افـزایش  ،خرقـان  منطقه کنونی شرایط مانند طبیعی پهنه

ـ  منظـور  به زیستگاه در ترجایی بیشبهجا و خانگی  انـرژي  مینأت

شـود  یمـ  آنهـا  تـراکم  کـاهش  بـه  منجرخود  که استمورد نیاز 

آباد در شـرق،  منطقه پیرحیدر عباسدر  گوشاهیحضور س). 30(

 ،یازبران و مصرقان واقع در قسمت شـمال شـرق   رامونیمنطقه پ

ـ  -منطقه اطراف زمبز منطقـه   مرکـز، در  يحصـارچا  -آبـاد ياری

قـاره، منطقـه   نچـه یکوه ا یو آتولن در دامنه جنوب نیآسک هیحاش

در  قانیراطراف مراغه و سنگک در جنوب و منطقه چارحد و ح

ـ أرا ت طیشـرا  نیاوجود  ،شمال غربی منطقه خرقان  کنـد یمـ  دیی

 ایــ ابیــاغلــب کم یخــوار، جــانوران). پســتانداران گوشــت20(

 ادیـ وسـعت ز  ،کـم  راکمت لیدلآنها به شیکار هستند که پایمخف

حضــور در منــاطق دور از دســترس انســان و  ،یگســتره خــانگ

-یانجـام مـ   ياردشـو به ن،یسرزم يمایس کنواختیریپراکنش غ

ـ  ابیـ کم يها. بنابراین مطالعه گونهشود از  یکـ ی کـار یمخفـ  ای

 ایـن ). 24 و 3( اسـت  شناسـان بـوم  يرو شیمهم پـ  يهاچالش

گـوش  زیسـتگاه سـیاه   زیـابی ار مطالعـه  اولـین  عنوانهب پژوهش

 حفاظـت . شودمحسوب می ياوراسیایی در کشور و استان مرکز

ـ  طعمـه  جمعیت از  خرگـوش  و خـوار فعلـ  دارانسـم  ویـژه هب

 منطقه در اوراسیایی گوشسیاه از حمایترا در  اهمیت باالترین

کـه   ،گونه در مرکز کشـور دارد  نیا ستگاهیز تنها عنوانهب خرقان

). 24( شده در منطقه انگوران مشـابه اسـت  با نتایج مطالعه انجام

گـوش، ارتقـاء   سـیاه گونـه  منظور حمایت و حفاظت بیشتر از هب

منطقـه شـکارممنوع خرقـان بـه پناهگـاه حیـات       سطح حفاظتی 

رویـه حیوانـات طعمـه    وحش و همچنین جلوگیري از شکار بی

  دارد.زیادي گوش اهمیت سیاه

  

  يسپاسگزار

 سـت یز طیبانان اداره کل حفاظت محـ طیکارشناسان و مح هیکل از

 یساوه و زرندیـه، اهـال   ستیز طیادارات مح ژهیوهب ياستان مرکز

نهـاد  عامـل مؤسسـه مـردم    ریپور مـد یفرقان يقاآو منطقه خرقان، 

 ریکه در ارائـه تصـاو   هیساوه و زرند عتیدوستداران و حافظان طب

 يادیـ ز يخرقان همکار طقهگوش و مناهیاطالعات مربوط به سو 

  .شودیم یتشکر و قدردان مانهیصم اندداشته
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Abstract 

Adequate knowledge about suitable habitats for wildlife is essential to prevent habitat destruction and extinction of 
species and for their conservation and management. The Eurasian lynx is one of the mostly distributed cats in Asia. In 
this study, we applied an ensemble habitat suitability modeling approach, using ten predictor variables to model 
Eurasian Lynx’s habitat suitability in Saveh Zarandieh Kharaghan Area, Markazi Province. Due to the high value of the 
area under the curve index (AUC > 0.9) for Maximum Entropy, Random Forest, Boosted Regression Tree, and 
Generalized Linear Model, these models were used to produce the final distribution model of the target species. Based 
on the ensemble model, 53.22% of Saveh Zarandieh Kharaghan Area were identified as suitable for this species. 
According to the results, distance to residential areas, distance to river and availability of prey were identified as the 
most important variables, affecting the distribution of Eurasian Lynx. This study indicated that the Eurasian Lynx 
habitats need more protection. 
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