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  دهيكچ
یی هـا متغیر شهر یاسوج با استفاده از شاخص مطلوبیت زیستگاه ارزیابی شد. سروكدر این مطالعه زیستگاه سنجاب ایرانی در منطقه جنگلی 

شـیب، جهـت جغرافیـایی، ارتفـاع،     شامل: سنجش قرار گرفتند  مدنظر و مورد ین گونهمتغیر زیستگاهی براي ارزیابی زیستگاه ا عنوانبهکه 
 درختان بلوط، سطح تاج پوشش درختان، فاصله از جاده، فاصله از روسـتا و فاصـله از رودخانـه    تراکم پوشش گیاهی، ارتفاع درخت، قطر

تغیر زیستگاهی شامل شیب، قطر درختان بلوط، تراکم پوشـش گیـاهی،   نشان داد که پنج م هامتغیر دهیرتبه. نتایج حاصل از ارزیابی و بودند
باشند. از بین سه ایستگاه مورد بررسی در این منطقه، ایستگاه گلزار با دارا بـودن  می مؤثرمتغیرهاي  ترینمهمفاصله از جاده و ارتفاع درخت 

با توجه بـه مناسـب    کلی طوربهنجاب ایرانی فراهم کرده است. ترین زیستگاه را براي س) بهترین و مطلوب92/0باالترین ضریب مطلوبیت (
براي زیست سنجاب ایرانی و جمعیـت قابـل توجـه ایـن جـانور در منطقـه        مؤثري هااز لحاظ دارا بودن پارامتر سروكبودن منطقه جنگلی 

  ان محیط زیست قرار گیرد.ي این گونه تحت حفاظت سازمهایکی از زیستگاه عنوانبه سروكشود منطقه جنگلی میپیشنهاد 
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  مقدمه
 حفاظـت  جهـت  پارامترهاي کلیدي در از یکی عنوانهب زیستگاه

  انقـراض  خطـر  معـرض  در يهـا گونـه  خصـوص بـه  هاگونه از
 تعیین وها گونه شـناختی بـوم  هايویژگی بررسیو  است مطرح

 حفاظت و مدیریت اصلی ارکان از یکی، آنها زیستگاه مطلوبیت
 داشتن ،بنابراین شــودمــی محســوب وحــش حیــات يهــاگونه

ــه زیستگاهی نیازهاي از املیک اطالعات  تدوین منظوربه هــاگون
 ناپذیراجتناب امري نهـــاآ از حفاظت براي مدیریتی هايسیاست

ــه روي    .)18(است  ــام گرفت ــات انج ــیاري از مطالع ــه بس اگرچ
ي هـا انـد، بـراي شـناخت اثـرات فعالیـت     کیفی بوده هازیستگاه

وان ارزیابی الزم است که بت هاانسانی و بررسی تغییرات زیستگاه
زیسـتگاه   سـازي مـدل ی) نیز انجام داد. عددي (کم صورتبهرا 

 اخیـر  يهـا سال درباشد. راهکاري علمی براي انجام این امر می
 هامدل این ،اندیافته زیادي توسعه زیستگاه سازيمدل يهاروش
 دارد حضـور  مناطقی چه در گونه یک مشخص نمایند که قادرند

. عـالوه بـر   )14(د باشـ  داشته حضور ندتوامی مناطقی چه در و
توان به ارزیـابی اثـر تغییـر کـاربري     می هااین با کمک این مدل

ي انسـانی بـا زیسـتگاه    هـا اراضی، تشخیص ناسازگاري فعالیت
و  هـا ، شناسایی مناطق مناسب براي معرفی مجـدد گونـه  هاگونه

. )20(طراحی و توسعه شبکه منـاطق حفاظـت شـده پرداخـت     
ــه ــارت ب ــادهعب ــر س  ترجیح از ديعد يتصویر هیستگاز لمدت
ــک  یستگاهیز  یافتدر ايبر ستا ممکن لمد ینا .ستا گونهی

 به پاسخ حتماالًا و گونه یستگاهیز يهازنیا اطالعــات در مــورد
 ايبر تــ سا کنـمم یا و دوـش هـگرفت کاربه طیـمحی اترـتغیی
 یک لاـــشغا لاـــحتما یا دبر ظرفیت ،کماتر ،نیاوافر بینیپیش

   .دشو دهستفاا آن يهایژگیو سساابرمنطقه 
سازي زیستگاه در دسترس هسـتند  ي زیادي براي مدلهاروش

ي زیسـت شـناختی و محیطـی در    هـا که کاربرد آنهـا بـه نـوع داده   
 این. )18(دسترس، گونه موردنظر و هدف نهایی مدل وابسته است 

 ییهـا شرو اول دسـته  .شـوند مـی  تقسـیم  کلی دسته دو به هاروش
 دوم دسـته  و دارنـد  حضور عدم و حضور يهاداده به نیاز که هستند
 ییهـا روش .دارند نیاز حضور يهاداده به تنها که هستند هاییروش

 )،GLM: Generalized Liner Model( یعموم خطی يهامدل مثل
 ،)GAM: Generalized Additive Modelingی (عموم افزایش مدل
 اول دسـته ء زجـ  یونسرگر درخت و مصنوعی عصبی يهاشبکه
 مورد در دقیقی اطالعات توانندمی هنگامی هااین مدل .باشندمی

 حضـور  عـدم  مکـانی  يهاداده که دهند ارائه زیستگاه مطلوبیت
 زیسـتگاهی  پـایین  کیفیـت  بـا  يهـا نامک از اينماینده درستیبه

 هـا روش ایـن  .اسـت  شـده  آن از استفاده عدم بهمنجر که باشند
 دیگـر  عبـارت به هستند روبرو کاذب حضور عدم پدیده با باًغال

 دقـت  نظیـر  متعـددي  دالیـل بـه  گرمشاهده توسط گونه مشاهده
 و اسـتتار  در گونـه  رفتـار  اسـتفاده،  مـورد  تجهیزات گر،مشاهده
 عـدم  نقطـه  عنـوان بـه  نقطـه  آن تـا  گرددمی سبب غیره و اختفا

 از حاصل نتایج که ودشمی سبب مذکور عوامل .گردد ثبت گونه حضور
 سـازي مـدل  يهاروش .باشد همراه زیادي خطاي با هاداده تحلیل تجزیه

 فـوق  مشـکل  بـا  کننـد می استفاده حضور يهاداده از تنها که زیستگاه
  یشـناخت بـوم   آشـیان  عـاملی  تحلیـل  شامل هامدل این .نیستند روبرو

(ENFA: Ecological Niche Factor Analysis)، نظمـی بی حداکثر 
(MAXENT: Maximum Entropy) بینـی پـیش  بـراي  ژنتیـک  گـوریتم ال 

 (GARP: Genetic Algorithm for Ruleset Predication)ن قانو – همجموع
 بـراي  حضـور  يهـا داده مبنـاي  بـر  هاروش این ند.باشمی...  و

ـ  و انـد شـده  ایجـاد  جـانوران  توزیع بینیپیش  عـدم  بـه  ویـژه هب
 کـردن  پراکنده براي حیوان توانایی از ناشی نادرست حضورهاي

 از .هسـتند  حساس میدانی يهابررسی طول در شدن پنهان یا و
 وقت در جوییصرفه موجب هاروش این از استفاده دیگر طرف

ـ  هـا روش این اینرو از .شودمی مطالعه زمان و  گسـترده  طـور هب
  .)17( دشومی استفاده مختلف يهاارگانیسم توزیع مطالعه براي
و بـا   هـا ي دیگر ارزیابی که در هنگام کمبود دادههاروش از

گیـرد،  مـی ي حضور گونه مورد اسـتفاده قـرار   هااستفاده از داده
 توسـط  1980 دهـه  اوایـل  از HEP باشد. روشمی HEPروش 
 زیسـتگاه  ارزیـابی  بـراي  آمریکا وحش حیات و شیالت سازمان
 رفـی مع توسـعه  و مـدیریتی  يهـا فعالیت اثرات و وحش حیات

ي کمــی و کیفــی هــابــراي بــرآورد ارزش HEPروش  شــد. از
زیستگاه، شناسایی عوامل محدود کننـده جمعیـت، بـرآورد اثـر     
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ي مدیریتی روي زیستگاه، کمک در شناسـایی و  هاانواع فعالیت
ي مــدیریتی و تعیــین منــاطقی بــراي جبــران هــاتعیــین راهبــرد

 در روش یـن . ا)15(شود میخسارات وارده به زیستگاه استفاده 
باشـد.  می زیستگاه کیفیت و کمیت ارزیابی مرحله دو گیرنده بر

  )HSI: Habitat Suitability Indexمدل نمایه مطلوبیـت زیسـتگاه (  
ایـن   گیـرد. در مرحله ارزیابی کیفیت مورد استفاده قرار مـی یا 

ي زیستگاه و حیات هاروابط کارکردي بین متغیر براساسمدل 
ود. مقیاس در این مدل از صفر (بـراي  شمیوحش پایه گذاري 

ي نامطلوب) تا یک (بـراي زیسـتگاه بهینـه) متغیـر     هاهزیستگا
. اعداد نمایه مطلوبیت زیستگاه، در مقیاس صفر تـا  )13(است 

دهنـده  با استفاده از یک فرمول ریاضی کـه نشـان   یک، معموالً
اسـت محاسـبه    (SI)روابط فرضی میان نمایه مطلوبیت فـردي  

  .  شوندمی
 بـراي  HEPمـاهینی از روش   سلمان بار اولین براي ایران در
حفاظـت شـده تـوران     منطقـه  مـیش در  و قوچ زیستگاه ارزیابی

ي هـا . این روش جهت ارزیابی زیسـتگاه گونـه  )5(استفاده کرد 
 ارزیـابی  تـوان بـه  مـی مختلفی در کشور استفاده شده است کـه  

 ،)10(ولک سـ  تنـگ  شده حفاظت منطقه در پازن و بز زیستگاه
لشـگردر   شده حفاظت منطقه در افغانی پایکاي زیستگاه ارزیابی

ارزیابی زیسـتگاه   ،)9(ایرانی  راه راه کفتار زیستگاه ، ارزیابی)3(
، ارزیابی زیستگاه )2(قوچ و میش اوریال در پارك ملی گلستان 

 اشاره کرد.  )8(قرقاول معمولی در زیستگاه توتستان 

ي با جثه متوسط، دمی بلند و پشمالو اسنجاب ایرانی، جونده
یی مثـل  هـا اش را در سـوراخ درخـت  . این جانور النه)7(است 

سازد و از دانه و میـوه ایـن درختـان    میبلوط، گردو، کاج و بید 
 طریق از گیاهان پراکنش در مهمی بسیار نقشکنـد و  مـی تغذیه 

 بلوطی هايهـدان د.ـکننمی اـیفان ـزمی درها هـدان نـدف و لـحم
ــاســنجاب توسط که ــیایرا يه  مدفون خاك زیر و آوريجمع ن
ــل حیات تجدید و گسترش در باالیی ارزش شودمی ــايجنگ  ه

. سنجاب ایرانی تنها معرف خانواده سـنجابیان در  )7(بلوط دارد 
، ارمنستان، ایران از مناطقی معتدل هايخاورمیانه است که جنگل

، اردن، لسـطین اشـغالی  ف، عـراق ، یونـان ، گرجسـتان ، آذربایجان

). 12(باشـند  مـی  جـانور  ایـن  زیسـتگاه  ترکیـه  و سـوریه ، لبنان
 بلـوط  هـاي جنگـل ، ایـران  در ایرانی سنجاب زیستگاه ترینمهم
 قاچـاق  و شکار میزان بیشترین حال عین در. است کشور غرب
 این در نیز خانگی حیوان عنوانبه آن فروش منظوربه جانور این

 وضـعیت  تهدیـد  باعـث  امـر  همین که ردپذیمی صورت مناطق
 بسـیاري  آن از گذشته. است شده کشور در ایرانی سنجاب بقاي
 نادرسـت  نقل و حمل دلیلبه و قاچاق هنگام در جانوران این از

 بـاره  ایـن  در هـا نگرانـی  افزایش موجب خود که شوندمی تلف
  .)23(است  شده
ر زمینـه  سفانه مطالعات انجام گرفته در جهـان و ایـران د  أمت

بررسی اکولوژي و یا زیستگاه سـنجاب ایرانـی بسـیار محـدود     
باشد و کمبود اطالعات در مورد این گونـه شـاخص کشـور    می
امـر و   خـوبی مشـهود اسـت.   در موارد مدیریتی بـه  خصوصبه

همکاران به بررسی وضعیت و توزیع سنجاب ایرانـی در کشـور   
 طـور بـه  هـا جابنشان داد که سن ها. بررسی)12(اردن پرداختند 

هاي کوچـک روي درختـان   گروه یا در صورت فردي وهعمده ب
صـبح   9روي زمین در طی ساعات اولیه صبح تا ساعات  کاج یا

. آلبـایراك و ارسـالن زیسـتگاه    )12(بیشترین فعالیـت را دارنـد   
سنجاب ایرانی را در بخشی از ترکیه مورد بررسی قرار دادند در 

 براسـاس  و توزیع سنجاب ایرانـی این مطالعه، بررسی وضعیت 
ي کـاج در کشـور   هـا گـذاري در جنگـل  تله مشاهدات بصري و

ي هـا اردن انجام گرفت. طی این مطالعه مشخص شد کـه گونـه  
شود شامل بلوط، صنوبر، میدرختی که توسط این گونه استفاده 

زیسـتگاه   عنـوان بـه کاج، گردو، بیـد، گالبـی، زالزالـک و ... را    
. صادقی به بررسـی آشکارسـازي تغییـرات    )11(کند میانتخاب 

 ایـن  در زیستگاه سنجاب ایرانی در اسـتان کردسـتان پرداخـت.   
 از تعـــدادي در مـــذکورگونـــۀ  زیســـتگاه تغییـــرات مطالعـــه
 از سـنجش  فنـاوري  از اسـتفاده  با کردستان غرب يهازیرحوزه

 بـر وسـعت   کـه  داد نشـان  قرارگرفت. نتایج ارزیابی مورد ،دور
 جنگـل  طبقـه  دو مجمـوع (سـنجاب ایرانـی    اهیزیسـتگ  مناطق
هکتـار   3/45559حـدود   ) متوسـط  تـراکم  بـا  جنگل و پرتراکم

. هدف از ایـن مطالعـه ارزیـابی زیسـتگاه     )6(افزوده شده است 
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بندي متغیرهـاي  سنجاب ایرانی در منطقه جنگلی سروك و رتبه
هاي مختلف ایـن منطقـه   زیستگاهی براي تعیین مطلوبیت بخش

اي مبنی بـر انتخـاب زیسـتگاه سـنجاب     تاکنون مطالعه باشد.می
 بـودن  بکـر  دلیـل ایرانی در این منطقه صورت نگرفته است و به

ي زیسـتگاهی  هـا تواند در صورت دارا بوده پـارامتر میآن  نسبی
مورد نیاز این جانور جهت حفاظت به سـازمان محـیط زیسـت    

  پیشنهاد گردد.
  

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

باشـد کـه در   نطقه مورد مطالعه، منطقه جنگلی سـروك مـی  م
). مسـاحت منطقـه   1 شـکل نزدیکی شهر یاسوج قـرار دارد ( 

 51هکتــار و طــول جغرافیــایی منطقــه :  26/3243مطالعـاتی  
دقیقـه شـرقی و عـرض     69درجه و  51دقیقه تا  60درجه و 

دقیقـه   64درجـه و   30دقیقـه تـا    55درجه و  30جغرافیایی 
باشـد. ایـن منطقـه از لحـاظ اقلیمـی داراي آب و      میشمالی 

 حدود دریا سطح از منطقه باشد. ارتفاعمیمرطوب هواي نیمه
 میـانگین ، متـر میلی 2/902 ساالنه بارش متوسط و متر 1880
 سال در ماه 5 خشکی مدت طول و درجه 6/24 ساالنه دماي

درصـد بارنـدگی در نیمـه دوم سـال اتفـاق       83است. حدود 
ي بسیار تنک بـا  هاسزایی در تشکیل جنگلهثیر بأکه تافتد می

تاج پوشش بسیار کم داشته است. پوشش گیاهی این منطقـه  
 آنهـا شامل درختان بلوط، زالزالک، بنه، کیکم و نظیـر   عموماً

  ي ایـن منطقـه بلـوط ایرانـی     هـا باشد وگونه غالب جنگلمی
  .)16(است 

  
  نیاز ي موردهاآوري دادهجمع

سهولت مطالعه، منطقه به دو بخـش   منظوربهعه و در این مطال
دهنو در قسمت شمالی و سـروك در بخـش جنـوبی تقسـیم     

ي میدانی اولیه مشخص شـد کـه در بخـش    هاشد. با بررسی
جنوبی منطقه سنجاب وجود ندارد، لذا در ادامه مطالعه فقـط  

  در بخش شمالی منطقه صورت گرفت. هابردارينمونه

  یستگاهیي زهاآوري دادهجمع
 92در قسمت شمالی منطقه جنگلی سـروك از مـرداد تـا آبـان     

 3هفتگی بازدیدهاي مکرري صورت گرفت و تعـداد   صورتبه
برداري براساس اشکفت کره براي نمونه و ایستگاه: گلزار، کلگاه

ي سـنجاب  هـا مشاهده مستقیم، مشاهده النه و شناسـایی نمایـه  
بـا اسـتفاده از    هـا ایستگاه در هر یک از این ایرانی تعیین گردید.

بـرداري انجـام شـد. ایـن     روش ترانسکت خطی تصادفی نمونه
طولی و در جهـت افـزایش ارتفـاع قـرار      صورتبه هاترانسکت

شکل تصادفی در هر ایستگاه به بردارينمونهنقطه شروع  گرفتند.
طوري قرار گرفتنـد کـه تمـامی ایسـتگاه      هاانتخاب و ترانسکت

ي گیاهی موجود هاتیپ چنینهموشش دهند و مورد بررسی را پ
 ي مختلف در طول مسـیر را در بـر  هادر منطقه و پستی و بلندي

کیلـومتر در هـر    4ترانسـکت بـا طـول     5گیرند. به این ترتیـب  
  ایستگاه طی دوره مطالعاتی مستقر شدند.

 
  روش ارزیابی زیستگاه

 شاخصدر این مطالعه جهت ارزیابی زیستگاه سنجاب ایرانی از 
استفاده شـده اسـت. ابتـدا متغیرهـاي      )(HSIزیستگاه  مطلوبیت

شده و سپس شاخص مطلوبیـت زیسـتگاه    بنديرتبهزیستگاهی 
 فهرسـتی  زیستگاهی، متغیرهاي به دهیرتبه منظوربهبرآورد شد. 

زندگی سنجاب ایرانی به آن وابسـته   که زیستگاهی متغیرهاي از
 ایـن  ثبـت  و گیـري نـدازه ا بـه  سـپس  و است با مرور منابع تهیه

اي . متغیرهاي عمـده )21و  6، 1(شد  پرداخته منطقه در متغیرها
متغیرهـاي محیطـی مـدنظر و مـورد سـنجش قـرار        عنوانبهکه 

، جغرافیایی جهت، غالب شیب گرفتند عبارت بودند از: میانگین
 سـینه  برابـر  قطـر ، درخـت  ارتفـاع ، گیاهی پوشش تراکم، ارتفاع

 فاصله، جاده از فاصله، درختان پوشش تاج سطح، بلوط درختان
رودخانه. در ارتباط بـا انتخـاب متغیرهـاي     از فاصله و روستا از

باید بیان نمود کـه مطالعـات    آنها گیرياندازهاین مطالعه و شیوه 
قبلی همبستگی باالي بین نقاط حضور سـنجاب ایرانـی و ایـن    

هیه نقشه طبقات ت منظوربه. )21و  6، 1( اندمتغیرها را ثبت کرده
  شیب، ارتفاع، جهت، فاصله نقاط حضور گونه از روستا، فاصـله  
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  موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد و محدوده منطقه جنگلی سروك .1 شکل

  )ایستگاه اشکفت کره - 3 و ایستگاه کلگاه -2ایستگاه گلزار،  -1(
  

قــه از ســامانه اطالعــات از جــاده و فاصــله از رودخانــه در منط
تـراکم   گیـري انـدازه  منظـور بـه استفاده شـد.   )GIS(جغرافیایی 

شعاع اي به ي دایرههاپوشش گیاهی، در نقاط حضور گونه پالت
 شـد شمارش  هاو تعداد درختان موجود در پالت متر مستقر 10

سـطح تـاج پوشـش نیـز از شـاخص       گیـري اندازه. جهت )19(
. )19(تان بلوط اسـتفاده گردیـد   مساحت سایه تاج پوشش درخ

سـنجاب   زیسـتگاهی  متغیرهـاي  ارزش تغییرات دامنه 1 جدول
توسـط   هـا دهـد. دامنـه تغییـرات ایـن متغیـر     میایرانی را نشان 

 دسـت بـه مطالعات انجام گرفته برروي زیستگاه سنجاب ایرانـی  
یـک فرمـول مشـخص و ثابـت بـراي       صـورت بـه و  آمده است

باشد. سـپس بـه   میکی قابل استفاده ارزیابی تمامی مناطقی خش
 تـا  خـوب  ترتیـب از بـه  3تا  1امتیاز  شده گیرياندازه متغیرهاي
  ). 1 جدولشد ( داده اختصاص ضعیف

براي نشان دادن رابطه بین متغیرهاي زیستی از طریق ترسیم 
نام نمودار درختی استفاده شد. بدین صورت که ابتدا نموداري به
و یـا از منـابع    انـد شـده  گیرياندازهکه  ي زیاديهااز بین متغیر

، متغیرهایی انتخـاب شـدند کـه ارتبـاط     اندآمده دستبهمختلف 
تنگاتنگی با زندگی گونه موردنظر دارنـد و سـپس ارتبـاط بـین     

کالمی و توصیفی با یک نمودار درختی بـراي   صورتبهمتغیرها 

ل ک  HSIتمام طول سال نشان داده شد. در نهایت براي محاسبه 
  .)13(از روش میانگین هندسی استفاده شد 

]1    [                          n
nHSI (SIV SIV ... SIV )   

1
1 2  

درجه مطلوبیت زیستگاه : SIVتعداد متغیر است.  nدراین رابطه 
و  2درجه مطلوبیت زیسـتگاه بـراي متغیـر    : SIV، 1 براي متغیر

nSIV : درجه مطلوبیت زیستگاه براي متغیرn باشد.می  
  

  نتایج
 يهـا به متغیر دهیرتبه براساسارزیابی زیستگاه سنجاب ایرانی 

 پوشـش  تـراکم ، ارتفـاع ، جغرافیایی جهت، غالب شیب میانگین
 تـاج  سطح، بلوط درختان سینه برابر قطر، درخت ارتفاع، گیاهی
 از فاصـله  و روسـتا  از فاصـله ، جـاده  از فاصله، درختان پوشش

 30 هـا انجـام شـد و مجمـوع کـل ارزش     ایستگاه 3رودخانه در
عبارت دیگـر، حـداکثر امتیـازي کـه هـر ایسـتگاه       تعیین شد. به

هر یک از ایـن متغیرهـا    . سپس، بهاست 30تواند کسب کند می
). 2 جدولدر هر ایستگاه امتیازي تعلق گرفت ( 1مطابق جدول 

 معنـاي براي متغیر شیب در ایستگاه گلزار به 3مثال امتیاز  طوربه
ــر از        ــزار کمت ــتگاه گل ــیب ایس ــانگین ش ــه می ــت ک ــن اس   ای
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  در منطقه جنگلی سروك سنجاب ایرانی زیستگاهی متغیرهاي ارزش تغییرات . دامنه1جدول 

  متغیرهاي زیستگاهی
1  

  (ضعیف)
2  

  (متوسط)
3   

  (خوب)
  1800- 2400  >1800  2400>  طبقات ارتفاع (متر)

  غرب و جنوب  شرق  بدون جهت و شمال  طبقات جهت
  >14  14-45  45>  طبقات شیب (درصد)

  2-4  >2  4>  ها)تراکم پوشش گیاهی (میانگین تعداد درخت در پالت
  6-8  >6  8>  ارتفاع درخت

  80- 169  >169  >80  متر)قطر درختان بلوط (سانتی
  30-35  >30  35>  سطح تاج پوشش درخت (مترمربع)

  3899- 4400  >3899  4400>  فاصله از جاده (متر)
  3100- 3313  >3100  3313>  روستا (متر)فاصله از 

  2000  >2000  2000>  فاصله از رودخانه
 

  
  . امتیازات کسب شده هر یک از متغیرها در هر ایستگاه2جدول 

  ایستگاه اشکفت کره  ایستگاه کلگاه  ایستگاه گلزار  متغیرهاي زیستگاهی
  2  2 3  طبقات شیب (درصد)

  3  2  2  طبقات جهت
  3  3  3  طبقات ارتفاع (متر)

  1  2  3  تراکم پوشش گیاهی (درصد)
  2  1  3  ارتفاع درختان بلوط (متر)

  1  3  3  متر)قطر درخت (سانتی
  2  2  3  سطح تاج پوشش (مترمربع)

  1  2  2  فاصله از جاده (متر)
  2  2  1  فاصله از روستا (متر)

  2  2  2  فاصله از رودخانه (متر)
  19  21  25  مجموع امتیازات متغیرها در هر ایستگاه

  30  30  30  هاجمع ارزش

  
  چهارده درصد بوده است.

در نهایت از مجموع امتیازات کلیه متغیرهـا در هـر بخـش،    
 درجـه  براسـاس سـپس،   ).3 جـدول دست آمد (درجه ارزش به

ارزشی که هر ایستگاه کسب کرده نمایه مطلوبیـت طبـق رابطـه    

  :محاسبه شدزیر 

  نمایه مطلوبیت=    هاجمع ارزش  ]2[
  زش کسب شدهدرجه ار

  

  تـرین متغیرهـا بـراي انجـام     باید مهم HSIبراي آزمون مدل      
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  هادرجه ارزش ایستگاه .3جدول 
  نمایه مطلوبیت  درجه ارزش  نام ایستگاه

  83/0  25  گلزار
  70/0  21  کلگاه

  63/0  19  اشکفت کره

  
در ایـن مطالعـه    هـا تـرین متغیـر  محاسبات انتخاب شـوند. مهـم  

میانگین شیب غالب، قطـر   شامل: انجام گرفته مطالعات براساس
تراکم پوشش گیاهی فاصله از جـاده و   برابر سینه درختان بلوط،

و  4، 1( متغیر ارائه شده برگزیده شدند 10ارتفاع درخت از بین 
متغیر زیسـتگاهی ذکـر شـده     5سپس نمایه مطلوبیت براي  .)21

اي باشــد. بــرمــی n=5محاســبه شــد کــه در آن  1طبــق رابطــه 
 در این پژوهش از میانگین هندسی اسـتفاده شـد. بـه    سازيمدل
متغیر درنظر گرفته شده  5ضرب مطلوبیت صورت که حاصلاین

زیستگاه  به توان کسري که مخرج آن پنج است، نمایه مطلوبیت
  دهد: میهر ایستگاه را نشان 

  

]3[                 HSI (SIV SIV SIV SIV SIV )    
1
51 2 3 4 5  

  

 مطلوبیـت  نمایـه  تعیـین  بـه  مربـوط  حاسباتم اساس این بر
 شـرح  بـه  مـدل  آزمون عبارتیبه یا سنجاب ایرانی براي زیستگاه

در ایستگاه گلـزار نمایـه مطلوبیـت بـراي متغیـر اول       :است زیر
)SIV متغیـر دوم (  ،1) برابر باSIV    متغیـر سـوم   1) برابـر بـا ،
)SIV متغیر چهارم (1) برابر با ،SIV متغیر پـنجم   و 1) برابر با
)SIV در ایستگاه کلگاه نمایه مطلوبیت  .باشدمی 66/0) برابر با

نمایــه  بودنــد. 66/0، 1، 33/0، 66/0، 66/0برابــر بــا:  هــامتغیــر
 هــامطلوبیــت زیســتگاه در ایســتگاه اشــکفت کــره بــراي متغیــر

سـپس،   محاسبه شـد.  33/0، 33/0، 66/0، 33/0، 66/0رتیب تبه
 هـا هر یک از این ایسـتگاه  HSI، مقادیر 1رابطه شماره  براساس

و ایسـتگاه   62/0، ایستگاه کلگـاه  92/0به ترتیب: ایستگاه گلزار 
). در 4 جدول(دست آمد به 43/0اشکفت کره با نمایه مطلوبیت 

ي زیستی هاي زیستگاهی و نیازمنديهابطه بین متغیررا 5 جدول
هریـک از   سنجاب ایرانی نشان داده شد. در آخر نمایه مطلوبیت

برآورد شد. رابطه بین متغیرهاي  هامتغیرها در هریک از زیستگاه
کار گرفته شدند با نیازهاي زیستگاهی که در ارزیابی زیستگاه به

نمودار درختی براي تمامی  صورتبهزیستگاهی سنجاب ایرانی 
  ).2 شکلفصول و براي تیپ پوششی جنگلی ارائه شد (

  
 گیريبحث و نتیجه

لعه جهت ارزیابی زیستگاه سنجاب ایرانـی در منطقـه   دراین مطا
بـدین   شـدند.  دهـی رتبـه متغیـر زیسـتگاهی    10جنگلی سروك 

وضـعیت   2 وضعیت خوب، عدد دهندهنشان 3صورت که عدد 
وضعیت ضـعیف را نشـان داد و مجمـوع کـل      1متوسط و عدد 

هر یک از این متغیرها که مطابق روش به تعیین شد. 30ها ارزش
شدند در هر ایستگاه امتیـازي تعلـق گرفـت. در     بنديهرتبفوق 

آخر از مجموع امتیازات کلیه متغیرها، درجه ارزش هر ایسـتگاه  
دست آمد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه، ایسـتگاه  به

و ایستگاه اشکفت کـره   21ایستگاه کلگاه امتیاز  ،25گلزار امتیاز 
 هـر  کـه  ارزشی درجه اساسبر را کسب کردند. سپس 19امتیاز 
د کـه  شـ محاسبه  هاایستگاه مطلوبیت نمود نمایه کسب ایستگاه

تـرین  بهتـرین و مطلـوب   83/0 ایستگاه گلزار با نمایه مطلوبیت
زیستگاه براي سـنجاب ایرانـی بـود. ایسـتگاه کلگـاه بـا نمایـه        

داراي شرایط متوسطی براي زیسـت ایـن گونـه     70/0مطلوبیت 
  ود.ـب

تـرین  نامطلوب 63/0ت کره با نمایه مطلوبیت ایستگاه اشکف
شرایط را براي زندگی سنجاب ایرانی فراهم کـرده بـود. سـپس    
یک مدل محلی نمایـه مطلوبیـت زیسـتگاه بـراي ایـن گونـه و       

متغیر ارائه شد  5با درنظر گرفتن  آزمون نمایه مطلوبیت منظوربه
ایسـتگاه   ي مربوطه با این مـدل ها). در ارزیابی ایستگاه1(رابطه 

ترین بخش، ایسـتگاه  مناسب 92/0شماره یک با نمایه مطلوبیت 
شرایط متوسط و بخـش سـه    62/0شماره دو با نمایه مطلوبیت 

تـرین شـرایط را بـراي گونـه     نـامطلوب  43/0با نمایه مطلوبیت 
توان نتیجه گرفت که آزمون مـدل  میفراهم کرده بودند. بنابراین 

نمایـه  نتیجه مشابهی را نسبت به محلی نمایه مطلوبیت زیستگاه 
  ایـن  نتـایج  طبـق  دهـد. مـی مطلـوبیتی کـه ارزیـابی شـد نشـان      
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  (آزمون مدل) محاسبات مربوط به تعیین نمایه مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی .4جدول 

  متغیر اول  شماره ایستگاه
SIV  

  متغیر دوم
SIV  

  متغیر سوم
SIV 

  متغیر چهارم
SIV  

  متغیر پنجم
SIV  

HSI   
  کل هر ایستگاه

1  1  1  1  1  66/0  92/0  
2  66/0  66/0  33/0  1  66/0  62/0  
3  66/0  33/0  66/0  33/0  33/0  43/0  

  
  

  کار گرفته شده در مدل مطلوبیت سنجاب ایرانیمطلوبیت متغیرهاي به .5جدول 

  گیريروش اندازه  هاي زیستینیازمندي  نوع متغیر زیستگاهی  عالمت متغیر
از متغیرها  نمایه مطلوبیت هر یک

  هادر هر یک از بخش

SIV نقشه میانگین شیب منطقه براساس  پناه  شیب  
SI 

SI 
SI 

SIV  میانگین تعداد درختان در پالت براساس  پناه  تراکم پوشش گیاهی  
SI 

SI 
SI  

SIV  اندازه با چوب مدرج  پناه  ارتفاع درختان بلوط  
SI 

SI 
SI  

SIV  با متر نواري گیرياندازه  پناه  قطر درخت  
SI 
SI 

SI  

SIV از جاده نقشه فاصله نقاط حضور براساس  پناه  فاصله از جاده  
SI 
SI 
SI 

SI *  با اندکسn  یعنی نمایه مطلوبیت ایستگاهn براي آن متغیر  
  

 

 جنگلـی  منطقـه  در یرانیا سنجاب براي زیستگاه بهترین مطالعه
 1800-2100 ارتفاع، درصد 14 از کمتر شیب با مناطقی سروك

اي که روي سـنجاب ایرانـی   اقطاري نیز در مطالعه. باشدمی متر
ي هـا در منطقه حفاظت شده دنا انجام داد نشان داد که زیسـتگاه 

و  1800مطلــوب ســنجاب ایرانــی در در ارتفاعــات بــاالي     
پوشش گیـاهی،   . عالوه بر این تراکم)1(ي کم قرار دارد هاشیب

درختان بلوط، سطح تاج پوشـش درختـان،    ارتفاع درخت، قطر
فاصله از جاده، فاصله از روستا و فاصله از رودخانه پارامترهاي 

 جـانور  مهمی در انتخاب زیستگاه سنجاب ایرانـی هسـتند. ایـن   
 جنگلی با تراکم متوسط تا زیاد درختان را تـرجیح  يهازیستگاه

 متر 6-8 به ترتیب درختان قطر و ارتفاع متوسط که )6(دهد می
آشیانه خود را در  ها. سنجاب)1(باشند می مترسانتی 80-169 و

داخل تنه درختان بلـوط کهنسـال بـا تـاج پوشـش نسـبتاً زیـاد        
مین مواد غذایی مورد نیاز، آنها را از دید أسازند تا عالوه بر تمی

ــدهطعمــه . )19(کاري) محافظــت نمایــد ي شــهــاخــوران (پرن
مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در استان کهگیلویه  سازيمدل

نشــان داد کــه متغیرهــاي  )21(و کردســتان  )4(و بــویر احمــد 
پوشش اراضی (جنگلی)، اقلیم، فاصله از جاده و رودخانه نقـش  

کننــد و مــیمهمــی در انتخــاب زیســتگاه ســنجاب ایرانــی ایفــا 
و کـاهش   هـا کاربري جنگل به سایر کـاربري جلوگیري از تغییر 



  ... لي در منطقه جنگ) ( Sciurus anumalusرانی ينجاب استگاه سيابی زيارز
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  مؤثرارزیابی زیستگاه سنجاب ایرانی براي تمام فصول با درنظر گرفتن متغیرهاي  نمودار درختی .2 شکل

  
راهبرد حفـاظتی ایـن گونـه معرفـی شـده       عنوانبهتراکم جنگل 

  .)22(است 
، (ایسـتگاه گلـزار)   1 شـماره  بخـش  نسبی بودن بکر دلیلبه

 کمتـر  دسترسـی  و منطقه) جهت و توپوگرافی (شیب وضـعیت
 عدم وجـود  و بودن العبورصعب دلیلبه بخش این به روستاییان

 بـاال  نظر از هابخش سایر با مقایسه در بخش ایـن، آسفالته جاده
 ایرانـی  سنجاب متغیرهاي مورد نیاز براي زیست کیفیـت بـودن

نون هــیچ ســفانه تــاکأمت .از اهمیــت بیشــتري برخــوردار اســت
اي مبنی بر انتخاب زیستگاه سنجاب ایرانی در این منطقه مطالعه

با توجه به مناسب بودن منطقه  کلی طوربهصورت نگرفته است. 
براي زیست  مؤثري هاجنگلی سروك از لحاظ دارا بودن پارامتر

سنجاب ایرانی، وجود تعداد کثیري از این جانور در این منطقـه  
این گونـه بـا ارزش در احیـا و تجدیـد      و با توجه به نقش مهم

زیسـتگاه گونـه    عنوانبهشود این منطقه مینسل جنگل پیشنهاد 
ي زاگـرس تحـت حفاظـت سـازمان محـیط      هـا شاخص جنگل

زیست قرار گیرد. عالوه بر این، با توجه به اینکه هرساله تعـداد  
بسیار زیادي سنجاب ایرانی در این منطقـه توسـط متخلفـان بـه     

نظیر منطقـه   ،منطقه هآید اعطاي عناوین حفاظتی بیماسارت در 
توانـد در افـزایش   مـی شکار ممنوع و یا منـاطق حفاظـت شـده    

نظارت سازمان محـیط زیسـت بـر ایـن امـر در ایـن زیسـتگاه        
  نماید.میارزشمند کمک 
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