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  دهیکچ

ـ تعارض با انسان قرار دارد و جمع ریطور گسترده تحت تأثگونه در خطر انقراض، به کیعنوان به ،يکرکس مصر آن در حـال کـاهش    تی

ـ  گونـه بـه   نیثر بر پراکنش اؤعوامل م نیتراز مهم ياهیبه منابع تغذ یابیدست ییاست. توانا ـ . در ارودیشـمار م ـ پـژوهش، مطلوب  نی  تی

ـ  یقیتلف يسازمدل کردیدر استان کرمانشاه با استفاده از رو يمصر رکسک ياهیتغذ يهاستگاهیز شـد. حـدود    یحاصل از هفت مدل بررس

شـد. حـدود    ییشناسـا  يمطلوب کرکس مصـر  ياهیتغذ يهاستگاهیعنوان زاستان به نیمربع) از گستره ا لومتریک 40/1021درصد ( 19/4

 82/31پوشش داده شده است. تراکم دام ( یمطلوب توسط شبکه حفاظت ياهیتغذ يهاستگاهیمربع) از گستره ز لومتریک 326درصد ( 92/31

 46/12( نیدرصد)، پوشش سرزم 77/14دفن زباله ( يهادرصد)، فاصله از مکان 36/15( یداران وحشدرصد)، فاصله از مناطق پراکنش سم

شـدند.   ییشناسـا  يکرکس مصـر  ياهیتغذ ستگاهیز تیمطلوب نییثر در تعؤم يرهایمتغ نیترعنوان مهمبه درصد) 85/11درصد) و ارتفاع (

 لیدل نیترکه مهم اند،یدفع زباله متک يهاو مکان يدامدار يهاتیفعال ن،یو چادرنش نیرنشیبه مناطق عشا يمصر يهاکرکس رسدینظر مبه

ـ فعال تیریو مد شیمنظور پااسب بهمن يارهادرنظر گرفتن راهک ن،یدانست. بنابرا یاهل واناتیح يهااز الشه هیتغذ توانیآن را م  يهـا تی

  دارد. ياژهیو تیاهم يشده در برنامه حفاظت کرکس مصرگفته در مناطق  یانسان

 
  

  يدامدار ن،یرنشیدفع زباله، مناطق عشا يهامکان ،ياهیتغذ يهاستگاهیز ،يکرکس مصر: يدیلک يهاواژه

 
  

  

  

  
  

  
 

  

  دانشگاه شهرکرد ن،یو علوم زم یعیع طبدانشکده مناب ست،یز طیو مح التیگروه ش .1

  دانشگاه شهرکرد ن،یو علوم زم یعیدانشکده منابع طب عت،یطب یگروه مهندس .2

  اصفهان یدانشگاه صنعت ،یعیدانشکده منابع طب ست،یز طیگروه مح. 3

  يسار یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،یعیدانشکده منابع طب ،ي. گروه مرتعدار4

  استان کرمانشاه ستیز طیل حفاظت مح. اداره ک5
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  مقدمه

از  ياریهـا در بسـ  پـراکنش گونـه   يسـاز در حال حاضـر، مـدل  

دارد  ياکـاربرد گسـترده   ستیز طیو مح یستیعلوم ز يهارشته

در  یپژوهشـ مهـم   نـه یاز پـنج زم  یکیعنوان به یتازگ) و به59(

شده  يبندرتبه یدر سطح جهان یشناسو بوم ستیز طیعلوم مح

 تـوان یمـ  يانـه پـراکنش گو  يساز). با استفاده از مدل53است (

از آنهـا   يبـرآورد کـه قـبالً    یها را در نواحاحتمال حضور گونه

 يهـا مـدل  ن،یر ا). عالوه ب22د (کر یابیوجود نداشته است، ارز

ـ اولو يمنـاطق دارا  ییشناسا يبرا توانندیم ياپراکنش گونه  تی

 يارهـا یمع يزیـ رهیپا نده،یآ شدهحفاظتمناطق  نییتع ،یحفاظت

هـا  بـر گونـه   یطیمح طیشرا رییتغ يامدهایپ ینیبشیو پ یحفاظت

  ).19و  6استفاده شوند (

 یسـتم یهـا خـدمات اکوس  واسطه مصـرف الشـه  به هاکرکس

هـا و چرخـه   سـازگان از جمله کمک به سالمت بـوم  ياردهگست

ـ   کننـد یفراهم م ییغذا  عاتیهـا و ضـا  بـردن الشـه   نیو بـا از ب

کـرده   يریخطرناك جلوگ يهايماریو انتقال ب ریجانوران از تکث

و  40،  36، 35دارنـد (  یها نقش مهمـ سازگانو در سالمت بوم

، گزارش کردنـد  )38( و همکارانمارگالیدا عنوان نمونه، ). به56

تـن الشـه در    9900سـبب حـذف حـدود     انهیها سالکه کرکس

هـا در  کـرکس  تیـ اساس، کـاهش جمع  نی. بر اشوندیم ایاسپان

 میمسـتق  يامـدها یپ یو بهداشـت  ياز نظر اقتصـاد  یجهان اسیمق

  ).45خواهد داشت ( یبر جوامع انسان یمنف

ــرکس ــر کـ ــه)Neophron percnopterus( يمصـ  يا، گونـ

 ) (Accipitriformesسـانان خوار و قلمروطلب از راسته عقابالشه

هـا،  هـا، کـوه  هـا، دره ها، دشتاستپ ریست که در مناطق باز نظا

ارتفـاع  کم یاهیبا پوشش گ يهاها، تاالبرودخانه یسواحل شن

حضـور در   يابـر  یخـوب  يو سـازگار  کندیم یزندگ هاجیو خل

احاطـه   يهـا و کوهسـتان  هـا ابانیب هیواقع در حاش يهاستگاهیز

ـ ). بقا29دارد ( یابانیشده توسط مناطق ب و  وانـات یالشـه ح  يای

 ییغـذا  میـ در رژ یهـا همگـ  انسـان  ییمـواد غـذا   يهاماندهپس

 يبـرا  ي). اگرچه کرکس مصر43( رندیگیقرار م يکرکس مصر

بــه شــکار حشــرات،  درخــود قــا ییجبــران کمبــود مــواد غــذا

ها و... است، امـا کمبـود مـواد    تپشها، الكها، مارمولکقورباغه

شـمار  گونه در محدوده پراکنش آن بـه  نیا يبرا يدیتهد ییغذا

ــ ــآیم ــان، خاورم18و  15( دی ــه،ی). در بالک ــایآفر ان ــ ق  ا،یو آس

در اطــراف  يشــتریب یحضــور و فراوانــ يمصــر يهــاکــرکس

 نیرنشـ یو منـاطق عشا  هـا يدامدار رامونیدفع زباله، پ يهامکان

 ییکننده منابع غذا نیمأمناطق ت نیترمهمها مکان نیا رایدارند؛ ز

  ). 57 و 50، 21، 5، 2( شوندیگونه محسوب م نیا يبرا

در حـال   يکـرکس مصـر   یجهـان  تیـ حال حاضر، جمع در

ـ ا تیجمع ریدهه اخ کی). در 36 و 10کاهش است ( پرنـده   نی

ــ ــ  90از  شیدر هنــد ب  ن،یدرصــد کــاهش داشــته اســت. همچن

 50در حـدود   ریدر سه نسل اخ يس مصرکرک ییاروپا تیجمع

 نیا نیبالغ یجهان تی). جمع10است ( افتهیدرصد کاهش  80تا 

). 10شده اسـت (  برآوردفرد  38000تا  12000به  کیگونه نزد

ـ اندازه جمع  بـرآورد جفـت   3000حـدود   انـه یآن در خاورم تی

ـ فـرد ن  1000و  انهیفرد از آنها مهـاجر سـال   2000که  شودیم  زی

در طبقـه در خطـر    ي). کرکس مصـر 44ستانه هستند (مهاجر زم

 П مهی) و در ضم28( عتیحفاظت از طب یجهان هیانقراض اتحاد

در خطر  یوحش يهاگونه یالمللنیتجارت ب ونیکنوانس تفهرس

  ) قرار گرفته است.  12انقراض (

واسـطه عوامـل   بـه  يهـا، کـرکس مصـر   اسـاس پـژوهش   بر

و  25سـتفاده از سـموم (   ا یرقـانون یغ شیاز جمله افـزا  يمتعدد

و  18( افتـه یتوسـعه  يدر کشورها یبهداشت ی) و سبک زندگ38

تعـارض بـا انسـان قـرار گرفتـه       ریطور گسترده تحت تأث) به46

در  يمصـر  يهـا کننـده کـرکس  دیعوامل تهد نیترمهماست. از 

ـ د: کـاهش جمع کراشاره  ریبه موارد ز توانیم یجهان گستره  تی

 ییایمیشـ  يهـا نـده یبـا آال  یآلـودگ  گاه،ستیز بیداران، تخرسم

ـ دلهـا بـه  بـه الشـه   یسـرب، کـاهش دسترسـ    ژهیوبه کـاهش   لی

از  یناشـ  ریـ موو مرگ يماریب عت،یها در طبالشه دام يرهاساز

ابـتال بـه    اروهـا، د ریو سـا  کیوتیبیآنت يحاو يهامصرف الشه

 يهـا )، استفاده از طعمـه 29و  17آبله مرغان ( رینظ ییهايماریب

کنتـرل   ياسـتفاده شـده بـرا    يهـا طعمـه  ژهیـ وغشته به سم بـه آ

دفع زبالـه، شـکار    يها) در مکان.مزاحم (جوندگان و.. واناتیح

از  یناشـ  یانسان يها)، اختالالت و مزاحمت30و  1( یرقانونیغ

)، تصادف با خطوط انتقال 32و  27( ينوردو صخره يکوهنورد
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 یاط با خواص درمـان نادرست در ارتب يباورها و )34و  4برق (

  ). 60و  46( یپرنده در طب سنت نیمختلف بدن ا يهابخش

و  يگـذران، مهـاجر عبـور   صورت تابستانبه يمصر کرکس

و در سواحل  شودیم دهید رانیا یآور در مناطق کوهستانجوجه

دارد  یگذرانکشور از مرز پاکستان تا بندر چارك زمستان یجنوب

گونـه   نیجفت از ا 400تا  200د که حدو شودیم برآورد). 29(

عوامـل   )Zadegan, unpubl. data( وجود داشـته باشـد   رانیدر ا

ـ از جمله کـاهش جمع  يمتعدد  بیـ تخر ،یوحشـ  دارانسـم  تی

ـ برخورد با خطـوط انتقـال بـرق، تغذ    ستگاه،یز  يهـا از الشـه  هی

مسـموم از عوامـل    يهـا و اسـتفاده از طعمـه   کیوتیبیآنت يحاو

عنـوان  ). بـه 29هسـتند (  رانیـ در ا يمصـر کننده کـرکس   دیتهد

مختلــف اســتان  نــاطقســاکن در م انیو روســتائ رینمونــه، عشــا

 انیخـود در برابـر شـکارچ    يهـا خاطر حفاظـت دام کرمانشاه به

مسـموم اسـتفاده    يهامانند شغال، کفتار و گرگ از طعمه یعیطب

 يهـا کـرکس  يمهم بـرا  دیخطر و تهد کی تواندیکه م کنندیم

 تیوضع نهیدر زم یاندک اریبس يهاشمار رود. پژوهشبه يمصر

ـ اسـت. در   دهیبه انجام رسـ  رانیدر ا يکرکس مصر یستیز  کی

ــژوهش ( ــوب ا يهــاســتگاهی)، ز19پ ــمطل ــده در ا نی ــپرن  رانی

طور پژوهش که به نیا يهاافتهیشده است. بر اساس  يسازمدل

ن حضور استخراج شده از اطلـس پرنـدگا   يهاداده هیعمده بر پا

 يتابستانه کـرکس مصـر   نیبوده است، مهاجر ی) متک29( رانیا

 تیـ کـه جمع  یدرحال شوند،یمشاهده م رانیادر شمال و غرب 

کشـور   یپرنـده در سـواحل جنـوب    نیـ گـذران ا ساکن و زمستان

 تیـــ) کـــه مطلوب24( گـــرید یپـــراکنش دارنـــد. در پژوهشـــ

 سپهرستیدر اندوختگاه ز يکرکس مصر ياهیتغذ يهاستگاهیز

 ،قـرار گرفتـه   ی) مـورد بررسـ  یشرق جانیارسباران (استان آذربا

و  یفاصـله از منـاطق مسـکون    يرهـا یکه متغ تشده اس شنهادیپ

ـ تغذ يهاستگاهیدر انتخاب ز ینقش مهم ییایجهت جغراف  ياهی

) کـه  52( گـر ید یدر پژوهشـ  ن،یپرنده دارند. همچن نیتوسط ا

در کشـور   يرکرکس مص ستگاهیز تیمطلوب يسازمنظور مدلبه

مشـترك   ياز مناطق مرز ییهااست، بخش دهیعراق به انجام رس

عنــوان (کردســتان و کرمانشــاه) بــه رانیــ) بــا اهیمانی(ســل قعــرا

  اند. شده ییپرنده شناسا نیا يهاستگاهیز نیترمطلوب

 يهـا تیاز جمع ياریبس دهندیها نشان مبرآوردکه  یحالدر

را  يداریمعن کاهش انهیدر جهان از جمله خاورم يکرکس مصر

ــرده  ــه ک ــد (تجرب ــدان 10ان ــش چن ــهیدر زم ی)، دان ــع ن  تیوض

 هیـ وجود نـدارد. بـر پا   رانیپرنده در ا نیا یو حفاظت یستگاهیز

ثر ؤعوامل مـ  نیترمهماز  یکی ياهیمنابع تغذ ر،یاخ يهاپژوهش

). 51و  35 ،11( رونـد یشـمار مـ  بـه  يدر پراکنش کرکس مصر

پـراکنش   نـه یبـه اطالعـات درسـت در زم    یابیـ دسـت  ن،یبنابرا

و حفاظـت از   تیریدر مد ياژهیو تیاهم ياهیتغذ يهاستگاهیز

اساس، اهداف پژوهش  نیدارد. بر ا يکرکس مصر يهاتیجمع

 يهـا سـتگاه یز ییناسـا ) ش1شـدند:   نیـی تع ریـ شـرح ز حاضر به

در استان کرمانشاه با استفاده از  يمطلوب کرکس مصر ياهیتغذ

ـ ) ارز2 ؛یقـ یتلف يسـاز مدل کردیرو کی شـبکه   يمـد آکار یابی

  .ياهیتغذ يهاستگاهیز نیدر حفاظت از ا یحفاظت

  

  هامواد و روش

  مورد مطالعه   منطقه

 24361محــدوده مــورد مطالعــه، اســتان کرمانشــاه بــا مســاحت 

 اىهیاستان ناح نی). ا1مربع در غرب کشور است (شکل لومتریک

ـ   انریفالت ا نیکوهستانى است که ب قـرار   نیالنهـر نیو جلگـه ب

زاگـرس   يهـا کـوه ارتفاعات رشـته  لهیوسگرفته و سرتاسر آن به

ـ ا ودهزاگـرس در محـد   يهاشده است. کوه دهیپوشان اسـتان   نی

هاي اغلب موازى (در جهـت  کوه اى از رشتهصورت مجموعهبه

 نیبهاى مرتفع در ) هستند که دشتیجنوب شرق -یشمال غرب

متفـاوت در سـطح اسـتان     یمیاقل طیاست. شراآنها شکل گرفته 

 537وجود دارد و متوسط بارنـدگی درازمـدت اسـتان بـالغ بـر      

وحـش اسـتان    اتیـ ح يهان گونهیترمهم). از 9متر است (میلی

شـوکا،   اهگوش،یسـ  ،يابه پلنگ، خرس قهـوه  توانیکرمانشاه م

و سـمندر خـال    یدم عنکبـوت  یافع ،يآهو، هوبره، کرکس مصر

وحــش  اتیــپناهگــاه ح کیــاســتان  نیــد. در اکــرره زرد اشــا

و  سـتون یب ل،یـ و مرخ نیشده (بوز)، سه منطقه حفاظتستونی(ب

و پـرآو) و   قلعـه يقـور  ي(غارهـا  یلـ م -یعیقالجه)، دو اثر طب

زرد و زله الن،یهش ،یچهار منطقه شکار ممنوع (امروله و داالخان
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  (رنگی در نسخه الکترونیکی) ينقاط حضور کرکس مصر عیستان کرمانشاه) و توزمنطقه مورد مطالعه (ا ییایجغراف تیموقع .1شکل 

  

ــقراو ــش  زی ــمن، بخ ــود دارد. درض ــا) وج ــه  ییه از دو منطق

کـه در مـرز   » کوساالن و شـاهو «و  »شانیبدر و پر« شدهحفاظت

مشترك با استان کردستان در محدوده استان کرمانشاه قرار گرفته 

  است.  

  

  کننده ینیبشیپ يرهایغحضور و مت يهاداده

ـ بازد ،يحضور کرکس مصر يهاداده يآورمنظور جمعبه  يدهای

در سرتاسـر اسـتان    1398 زییتا پا 1397 زییگسترده از پا یدانیم

اسـتان   نیا ستیز طیاداره کل حفاظت مح يکرمانشاه با همکار

ــداد   ــت و تع ــام گرف ــرد  36انج ــور گ ــه حض ــد.  يورآنقط ش

درباره  ودبر اساس دانش موج یدانیم یابیمورد ارز يهامحدوده

، 24، 19شـدند (  نیـی پرنده تع نیتوسط ا ستگاهیرفتار انتخاب ز

و  می). نقاط حضور بـا اسـتفاده از مشـاهده مسـتق    58و  37، 29

 نیا یمطالعات میتوسط ت ياز حضور کرکس مصر يربرداریتصو

ـ تغذ يهـا سـتگاه یز ییپژوهش در قالب گـام اول (شناسـا    ياهی

در  يحفاظـت کـرکس مصـر    لبرنامه عم ياجرا مطلوب) طرح

متعدد در  یدانیم يدهایاستان کرمانشاه ثبت شدند. با وجود بازد

مذکور موفق به مشـاهده   یپژوهش میمناطق استان، ت نیتریشرق

سـه نقطـه    ن،یمناطق نشد. بنـابرا  نیدر ا يکرکس مصر میمستق

سـنقر و صـحنه از کارشناسـان     يهـا حضور مربوط به شهرستان

 ینیو پس از بـازب  افتیاستان در ستیز طیداره کل حفاظت محا

منـاطق بـه    نیـ در ا یدانیم يدهایمستندات موجود و انجام بازد

منظـور کـاهش خـود    مجموعه نقاط حضـور اضـافه شـدند. بـه    

در فاصـله   يهـا تیـ حضور، موقع يهاداده یمکان یهمبستگ

 نـرخ متوسـط   کیعنوان به گریکدیاز  لومتریکمتر از چهار ک

ــر  ــتفاده ب ــورد اس ــا   يام ــله ت ــکفاص ــرنزدی ــا نیت    هیهمس

)nearest neighbour distances ایـــــــــ NND و (  

  شـــده روزانـــه یاز مســـافت طـــ نیانگیـــم کیـــ نیهمچنـــ

)Mean distance travelled per day39( هاستگاهیز ی) در برخ 

حضـور در جعبـه ابـزار     يهـا داده یمکـان  قی) با روش ترق51 و

SDM )Species Distribution Models (  ــدند. در ــذف ش ح

ـ تغذ يهـا ستگاهیز يسازمدل ينقطه برا 31مجموع، تعداد   ياهی
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  در استان کرمانشاه استفاده شد.  يمطلوب کرکس مصر

بـر انتخـاب    رگـذار یتأث یطـ یمح يرهـا یمتغ ییمنظـور شناسـا  به

، 7اسـتفاده شـد (   نیشـ یپ يهااز پژوهش ،ياهیتغذ يهاستگاهیز

ــر ا61و  58، 47، 41، 37، 24، 19، 16، 13 ــ) و ب ــاس از  نی اس

مطلوب کـرکس   ياهیتغذ يهامکان يسازدر مدل ریز يرهایمتغ

(شامل تراکم دام  ياهیبه منابع تغذ یاستفاده شد: دسترس يمصر

دفع زباله، فاصـله از منـاطق پـراکنش     يهافاصله از مکان ،یاهل

طق (فاصـله از منـا   نیسـرزم  ي)، پوشـش/کاربر یوحش دارانسم

شـامل نـه طبقـه     هیـ ال کیها و ، فاصله از رودخانهشدهحفاظت

ـ  هاي(ارتفاع و ناهموار ی)، توپوگرافنیسرزم يکاربر پوشش/  ای

Topographic roughness( ردپا یانسان يرهایمتغ و)انسان و  ي

  ).  یفاصله از مناطق مسکون

تراکم دام، اطالعات مربوط به تعـداد واحـد    يسازیمنظور کمبه

اســتان  یعــیاز اداره کــل منــابع طب یدر هــر ســامان عرفــ یدامــ

در واحـد سـطح    یو سپس، تراکم واحـد دامـ   افتیکرمانشاه در

واحـد   5/0اساس، تـراکم کمتـر از    نی(هکتار) محاسبه شد. بر ا

و کمتر از  5/0شتر از یعنوان تراکم کم، تراکم بدر هکتار به یدام

عنوان تـراکم  به کی از شتریعنوان تراکم متوسط و تراکم ببه کی

دفـع زبالـه    يهـا شدند. نقشه مربـوط بـه مکـان    يبندطبقه اد،یز

نقاط دفع زبالـه بـا    ییایجغراف تیشامل موقع هیال کیصورت به

انجام شـده در پـژوهش حاضـر و     یدانیم يدهایاستفاده از بازد

اداره کـل حفاظـت    یانسـان  طیدر بخـش محـ   وداطالعات موج

ـ ته استان کرمانشاه ستیز طیمح نقشـه   هیـ منظـور ته شـد. بـه   هی

شد: ابتدا، نقاط حضور  یط ریمراحل ز یوحش دارانسمپراکنش 

 29( ینقطـه)، گوسـفند وحشـ    31( یسه گونه کل و بـز وحشـ  

توسـط   یدانیـ م يدهاینقطه) با استفاده از بازد 44نقطه) و آهو (

ـ ا سندگانینو کارشناسـان اداره کـل    يپـژوهش و بـا همکـار    نی

استان در سرتاسر محدوده مـورد مطالعـه    ستیز طیحفاظت مح

شـده   ادیهر کدام از سه گونه  ستگاهیز تیمطلوب ثبت شد. نقشه

و بـا اسـتفاده از   ) MaxEnt 3.3.3.k )49 افـزار با استفاده از نـرم 

)، Bio4دما ( یفصل راتیی)، تغBio12ساالنه ( یبارندگ يرهایمتغ

از سطح  ، ارتفاعBio15)( )(www.worldclim.org یبارش فصل

)، فاصله تـا  Topographic roughness( هايناهموار ب،یش ا،یدر

، فاصـله تـا رودخانـه، فاصـله تـا روسـتا،       شـده حفاظـت مناطق 

شد. بـا اسـتفاده از    هیفاصله تا جاده ته ن،یسرزم يپوشش/کاربر

شده مربوط به سه گونـه   دیتول يهاشهنق بیو ترک يگذارمهیرو

 دارانسـم نقشه مناطق پراکنش  و آهو، یکل و بز، گوسفند وحش

  شد.  هیدر استان کرمانشاه ته یوحش

ـ از ال نیسـرزم  يکـاربر  پوشـش/  يهاداده ـ ته هی شـده   هی

) 26کشـور (  يزداریـ هـا، مراتـع و آبخ  توسط سازمان جنگـل 

و  یشناسـ استخراج شد. بر اساس اطالعـات مـرتبط بـا بـوم    

طبقات مراتع (خوب، متوسـط   ،يکرکس مصر یشناسستیز

متـراکم و تنـک)،   مـه یها (متراکم، ن)، کشتزارها، جنگلریو فق

ــهر ــاطق ش ــدون پوشــش گ  و يمن ــاطق ب ــمن ــه  یاهی از نقش

 اسـتان کرمانشـاه اسـتخراج شـدند.     نیسرزم يپوشش/کاربر

پـراکنش و   يبرا یمهم اریبس یستگاهیارتفاع، فاکتور ز ریمتغ

ـ ). از ا48گونه است ( نیا يآورجوجه تیموفق رو، نقشـه  نی

مربع اسـتفاده  لومتریک کی یرتفاع منطقه با دقت مکانا یرقوم

 یتوپـوگراف  ينـاهموار  زانیـ منظـور درنظـر گـرفتن م   شد. به

از  ،يپراکنش کرکس مصر نییدر تع گریثر دؤعنوان عامل مبه

عنـوان  ، بـه يرستر يهاارتفاع همه سلول ارینقشه انحراف مع

ستفاده ا ،یتوپوگراف یثر بر ناهمگونؤمهم م يرهایاز متغ یکی

بر پراکنش گونه، از  یانسانگرفتن اثرات  درنظرمنظور شد. به

) کـه بـا اسـتفاده از    54اسـتفاده شـد (   یانسـان  يردپـا  ریمتغ

وجـود   ،یانسان یو دسترس تیمربوط به تراکم جمع يهاداده

 نیسـرزم  يکـاربر  رییـ هـا و تغ ماننـد جـاده   ییهـا رساختیز

اسـتفاده از ابـزار   بـا   يافاصـله  يهادست آمده است. نقشهبه

شـدند.   هیته ArcGIS 10.4افزارنرم طیدر مح یدسیفاصله اقل

ـ ثان 30( یهاي محیطی از نظر ابعاد، دقت مکانالیه یتمام  ه،ی

) و سیستم مختصات جغرافیایی در لومتریک کیمعادل  باًیتقر

ـ  یکسان ArcGIS 10.4افزار محیط نرم از  شیسازي شـدند. پ

(بر اساس آسـتانه   یهمبستگ یسبرر يبرا ،يسازمدل ياجرا

 یهمبســتگ بیمــورد اســتفاده، از ضــر يرهــایتغم نی) بــ7/0

ــونیپ ــتگ     رسـ ــه همبسـ ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ ــتفاده شـ  یاسـ
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  سازي پراکنش کرکس مصري و اهمیت نسبی آنهامتغیرهاي محیطی مورد استفاده در مدل .1جدول 

  اهمیت نسبی  منبع  متغیرهاي محیطی

  82/31  یعی استانطب اداره کل منابع  تراکم دام

  وحشی دارانسم فاصله تا مناطق پراکنش

  (کل و بز وحشی، گوسفند وحشی و آهو)
  36/15  پژوهش حاضر و اداره کل حفاظت محیط زیست استان

  77/14  پژوهش حاضر و اداره کل حفاظت محیط زیست استان  هاي دفن زبالهمکان تافاصله 

  46/12  )26(  پوشش سرزمین

  www.worldclim.org  85/11  ریاارتفاع از سطح د

  16/7  ریزي استانسازمان مدیریت و برنامه  فاصله تا روستا

  18/3  اي استاناداره کل آب منطقه  فاصله تا رودخانه

  99/1  )54(  ردپاي انسان

  41/1  )14(  ناهمواري

  -  اداره کل حفاظت محیط زیست استان  *شدهحفاظتفاصله از مناطق 

  سازي استفاده نشده است.وحشی در مدل دارانسمهمبستگی باال با متغیر پراکنش  دلیلاین متغیر به *

  

فاصــله از منــاطق   يرهــایدرصــد) متغ 70از  شی(بــ يبــاال

ـ متغ ،یوحشـ  دارانسـم و فاصله از پراکنش  شدهحفاظت اول  ری

حذف شـد.   يبعد يهالی) از تحلشدهحفاظت(فاصله از مناطق 

 تیــدر مطلوب يادیــز تیــاهم یوحشــ دارانســمپــراکنش 

ــتگاهیز ــاس ــر  يه ــرکس مص ــو20دارد ( يک ــر،ید ي). از س  گ

طور عمـده بـه منـاطق    به رانیدر ا یوحش دارانسم يهاتیجمع

ـ پـراکنش جغراف  ن،ی)، بنابرا8اند (محدود شده شدهحفاظت  ییای

ـ از موقع ياریـ عنـوان مع به تواندیم یوحش دارانسم منـاطق   تی

ـ متغ 10 ت،یر نها. دشودگرفته  درنظر شدهحفاظت بـه شـرح    ری

  مورد استفاده قرار گرفتند.   يسازدر مدل 1جدول 

از  يمطلوب کرکس مصـر  يهاستگاهیپراکنش ز ینیبشیپ يبرا

ــ ــ )Biomod2 )51 جیپکــــ ــخه  R طیدر محــــ   ) 3,1,2(نســــ

)R Development Core Team, 2014   .در مطالعـه  ) اسـتفاده شـد

Maximum : ntMaxe( نهیشــیب یآنتروپــ يهــاحاضــر، از مــدل

Entropy  ( یمصـنوع  ی)، شـبکه عصـب: Artificial Neural ANN

Network( افتـــــــهیمیتعمـــــــ یشـــــــی)، روش افزاGBM: 

 Generalized Boosting Methodــ ــدل خط ــهیمیتعمــ ی)، م  افت

)GLM: Generalized Linear Modelــ)، تحل ــمم لیـ  يزیـ

)، جنگـل  FDA: Flexible Discriminant Analysis( ریپـذ انعطـاف 

 یقـ یتطب رهیـ چنـد متغ  ونی) و رگرسRF: Random Forest( یصادفت

)MARS: Multivariate Adaptive Regression Splinesــرا  ي) ب

ـ دلاستفاده شد. به يمطلوب کرکس مصر يهاستگاهیز يسازمدل  لی

(ماننـد نقـاط    نـه یزم يهامورد استفاده به داده يهامدل یکه تمامنیا

نقطـه   1000تعـداد   یتصـادف  رطوهدارند، ب ازیعدم حضور کاذب) ن

کـه   یسـتگاه یز يهـا کسـل یجـز پ در گستره مورد مطالعه بـه  نهیزم

درصـد نقـاط    80انتخـاب شـد.    ،حضور گونه در آن ثبت شده بود

 يبـرا  مانـده یدرصـد باق  20و  یمـ یتعل يهـا عنـوان داده حضور بـه 

 ها با استفاده از شاخصها استفاده شدند. مدلمدل ینیبشیپ یابیارز

 AUC: The Area Under the Curve( ROC( یمنحنـ  ریز تمساح

)Receiver Operating Characteristic ( و آمـــــــارهTSS   

)True Skill Statistic (ــارز ــدند ( یابی ــارکت  3ش ــطح مش ). س

 زین يپراکنش کرکس مصر يهامختلف در مدل يرهای) متغتی(اهم

 يهـا دلبـا اسـتفاده از متوسـط وزن مـ     یقـ یشد. مـدل تلف  دهیسنج

دست آمـد  به دشمحاسبه  AUC مقدار شاخص يکه بر مبنا يانفراد

ــژوهش 59( ــاس پ ــر اس ــا). ب ــیپ يه ــه 42و  33، 23( نیش )، نقش

  )  49و  23( يریگمیتصم يهابا توجه به آستانه ستگاهیز تیمطلوب
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  را شدههاي مختلف اجدر الگوریتم TSS) و AUCسطح زیر منحنی ( شده شاخص برآوردمقادیر . 2جدول 

 متوسط  MARS  RF  GLM  FDA  ANN  GBM  MaxEnt  معیار

TSS 90/0 96/0 81/0 70/0 91/0 89/0 69/0 84/0  

AUC 94/0 99/0 95/0 91/0 94/0 93/0 86/0  93/0  

 
ـ بـا مطلوب  سـتگاه ی) ز1شـد:   میبه چهار طبقـه تقسـ    يبـرا  ادیـ ز تی

ـ بـا مطلوب  سـتگاه ی) ز2، 6/0از  شتریب يهاارزش  يمتوسـط بـرا   تی

ـ  يهارزشا ـ بـا مطلوب  سـتگاه ی) ز3، 6/0تـا   4/0 نیب  يکـم بـرا   تی

 يهـا ارزش ينامطلوب برا ستگاهی) ز4و  4/0تا  1/0 نیب يهاارزش

شــبکه  يمــدااز کار يبــرآوردبــه  یابیــدســت يبــرا. 1/0کمتــر از 

 تیـــنقشـــه مطلوب ،يدر حفاظـــت از کـــرکس مصـــر یحفـــاظت

و شـکار   شـده حفاظـت پرنده بـا منـاطق    نیا ياهیتغذ يهاستگاهیز

ــاه رو  ــتان کرمانش ــوع اس ــمیممن ــذاره ــبت يگ ــد و نس ــل  یش از ک

  .دشمحاسبه  شدهحفاظتمطلوب تحت پوشش شبکه  يهاستگاهیز

  

  جینتا

هـا در  همه مدل يبرا) <69/0( TSS) و <AUC )86/0معیارهاي 

 ها،افتهی). بر اساس 2شدند (جدول  یابیارز یسطوح خوب تا عال

مدل  يبرا )96/0( TSS) و AUC )99/0 يارهایسطح مع نیباالتر

ـ ترتبه 3و  2 يهاشدند. در شکل برآورد) RF( یجنگل تصادف  بی

 جیبـر اسـاس نتـا    يصـر مطلوب کـرکس م  ياهیتغذ يهاستگاهیز

نشـان داده شـده    یقـ یتلف کـرد یمختلـف و رو  يهاحاصل از مدل

بـه چهـار    یسـتگاه یز تیفیاز نظر ک یقیاست. در ادامه، نقشه تلف

)، 1/0نامناسـب (احتمـال حضـور کمتـر از      سـتگاه یل زطبقه شام

 سـتگاه ی)، ز4/0تـا   1/0کم (احتمال حضـور   تیبا مطلوب ستگاهیز

بـا   سـتگاه ی) و ز6/0تـا   4/0حضـور   تمالمتوسط (اح تیبا مطلوب

شد (جدول  کی) تفک6/0از  شتری(احتمال حضور ب ادیز تیمطلوب

 40/1021درصـد (  19/4اسـاس، در حـدود    نی). بر ا4و شکل  3

 سـتگاه یعنـوان ز مربـع) از محـدوده اسـتان کرمانشـاه بـه      لومتریک

 ي) بـرا 6/0از  شـتر ی(احتمـال حضـور ب   ادیز تیبا مطلوب ياهیتغذ

 يهـا سـتگاه یکه ز ی). درحال3شد (شکل  ییشناسا يمصر کرکس

 يهاشهرستان یدر محدوده تمام يمطلوب کرکس مصر ياهیتغذ

 غـرب، النیگـ  يهـا تند، شهرستاناستان کرمانشاه قابل مشاهده هس

 يهــاســتگاهیدرصــد از وســعت ز 48پــاوه و روانســر در حــدود 

  ).4(جدول  دندخود اختصاص دارا به ادیز تیبا مطلوب ياهیتغذ

شـامل هـر سـه منطقـه      یشـبکه حفـاظت   هـا، افتـه یاسـاس   بر

، پناهگـاه  »قالجـه «و  »سـتون یب« ،»لیـ و مرخ نیبـوز « شدهحفاظت

، »زردزلـه «و هر سه مناطق شـکار ممنـوع    »ستونیب«وحش  اتیح

 يهـا ستگاهیاز گستره ز ییهابخش »یامروله و داالخان«و  »زیقراو«

). بـر  4(شکل  دهندیرا پوشش م يمطلوب کرکس مصر ياهیتغذ

مربــع) از  لــومتریک 326درصــد ( 92/31اســاس، در حــدود  نیــا

ـ تغذ يهاستگاهیگستره ز ـ     ياهی  )6/0از  شیمطلـوب (بـا آسـتانه ب

اسـتان پوشـش داده شـده     یتوسط شـبکه حفـاظت   يکرکس مصر

 لـومتر یک 44/138درصـد (  55/13در حـدود   زانیـ م نیاست. از ا

وحـش و در   اتیـ ح هو پناهگـا  شـده حفاظتمربع) توسط مناطق 

مربع) توسط مناطق شـکار   لومتریک 52/187درصد ( 36/18حدود 

  ممنوع پوشش داده شده است.  

 یوحشـ  دارانسمدرصد)، پراکنش  82/31تراکم دام ( يرهایمتغ

درصـد)،   77/14دفـع زبالـه (   يهـا درصد)، فاصله از مکان 36/15(

عنـوان  درصد) به 85/11درصد) و ارتفاع ( 46/12( نیپوشش سرزم

ـ تغذ يهـا ثر بـر انتخـاب مکـان   ؤم يرهایمتغ نیترمهم توسـط   ياهی

ــر ا1شــدند (جــدول  ییشناســا يکــرکس مصــر ــ). ب اســاس،  نی

تـراکم دام متوسـط و بـاال را     يمناطق دارا بیشتر يمصر يهاکرکس

). 5(شـکل   کننـد یمناسـب انتخـاب مـ    ياهیتغذ يهاعنوان مکانبه

 دارانسـم فاصله از منـاطق پـراکنش    شیبا افزا دهندینشان م هاافتهی

). 5(شـکل   ابـد ییکاهش م ياحتمال حضور کرکس مصر ،یوحش

ـ   تیــزبالــه مطلوبدفـع   يهــاش فاصــله از مکـان یبــا افـزا  ن،یهمچن

(شـکل   ابدییپرنده کاهش م نیحضور ا يبرا ياهیتغذ يهاستگاهیز

ــا متغ5 ــ). در ارتبــاط ب ــاطق دارا ن،یســرزم يپوشــش/کاربر ری  يمن
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  )یدر نسخه الکترونیک ی(رنگ مختلف با استفاده از هفت مدل يکرکس مصر ياهیتغذ ستگاهیز تیمطلوب .2شکل 
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  .2ادامه شکل 

  

  
  

  ايپراکنش گونه حاصل از هفت مدل نتایج کرکس مصري بر اساس رویکرد تلفیقاي تغذیهطلوبیت زیستگاه م .3شکل 

  (رنگی در نسخه الکترونیکی)
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  هاي کیفیت زیستگاه براي کرکس مصريبندي محدوده مورد مطالعه بر اساس آستانهطبقه .3جدول 

  درصد مساحت  بع)مر مساحت (کیلومتر  احتمال حضور گونه  میزان مطلوبیت  ردیف

  85/60  14823//61  > 1/0  نامناسب  1

  10/28  49/6845  1/0- 4/0  کم  2

  86/6  32/1671  4/0- 6/0  متوسط  3

  19/4  40/1021  < 6/0  زیاد  4

  

  

  )یدر نسخه الکترونیک ی(رنگ کرکس مصري در استان کرمانشاه بندي شده مطلوبیت زیستگاهبا نقشه طبقه شبکه حفاظتیی انهمپوش .4شکل 

  

) کرکس مصري به تفکیک 6/0احتمال حضور بیشتر از اي مطلوب (هاي تغذیهمربع) و درصد زیستگاه . مساحت (کیلومتر4جدول 

شیرین، صحنه، سنقر،  غرب، پاوه، روانسر، قصرهاي گیالنترتیب مربوط به شهرستانبه 14تا  1اعداد ( هاي استان کرمانشاهشهرستان

 .)غرب هستند آباد باباجانی، جوانرود، هرسین و اسالم ذهاب، ثالث هو، سرپلکرمانشاه، کنگاور، داال

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

  km(  3/247  0/159  4/83  0/70  6/68  9/67  1/65  5/59  4/50  9/39  2/39  3/34  1/28  4/8(مساحت

 82/0 75/2 36/3 84/3 91/3 94/4 83/5 38/6 65/6 72/6 86/6 17/8 57/15 21/24  درصد

  

 يهــاســتگاهیعنــوان زرا بــه تیــمطلوب نیبــاالتر یپوشــش مرتعــ

اساس، مراتع متوسـط   نیبر ا .نشان دادند يکرکس مصر ياهیتغذ

درصـد)   01/16خـوب ( درصد) و  71/23( ریدرصد)، فق 38/39(

  مطلوب را   ياهیتغذ يهاستگاهیدرصد گستره ز 1/79در مجموع 
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  در استان کرمانشاه RFمدلبر اساس  موثر متغیرهاي در امتداداي کرکس مصري یهتغذ احتمال حضور نقاط .5شکل 

  

 34/11تنـک (  يهـا خود اختصاص دادنـد. پـس از آن، جنگـل   به

درصـد)،   12/4( يدرصد)، کشـاورز  47/4( متراکممهیدرصد) و ن

درصـد)   14/0( هـا يکـاربر  ریدرصد) و سـا  82/0متراکم ( جنگل

  قرار گرفتند.

با مناطق  سهینشان داد که مناطق با ارتفاع کمتر در مقا هاافتهی

 يهـا سـتگاه یعنـوان ز بـه  يشتریب تیمطلوب یمرتفع کوهستان

نشـان   هـا افتـه ی ن،یدارنـد. همچنـ   يکـرکس مصـر   ياهیتغذ

ـ تغذ يهااز نظر مکان ستگاهیز تیکه مطلوب دهندیم بـا   ياهی

. )5(شـکل   ابـد ییکاهش م یفاصله از مناطق مسکون شیافزا

 هـا يانسـان و نـاهموار   يفاصله از رودخانه، ردپـا  يرهایمتغ

ـ تغذ يهاستگاهیز تیبر مطلوب یچندان ریثأت ـ ا ياهی پرنـده   نی

در  ياساس، امکـان مشـاهده کـرکس مصـر     نینداشتند. بر ا

وجـود   یانسـان  ياز ردپـا  یمتفاوت يهابا درجه يهاستگاهیز

  دارد. 

  

  يریگجهیبحث و نت

 یمهمـ  ارینقش بس هیکه تغذ کندیم دییتأپژوهش  نیا يهاافتهی

ـ   يو پراکنش کرکس مصـر  ستگاهیانتخاب زدر   نیدارد. رابطـه ب
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 يهـا و مکـان  یوحش دارانسم(از جمله تراکم دام،  ییغذامنابع 

مختلـف   يهـا در پـژوهش  يدفع زباله) و حضور کرکس مصـر 

پژوهش حاضر نشان  يهاافتهی). 58و  51، 37شده است ( دییتأ

مربـع) از   لـومتر یک 1021د که کمتر از پنج درصد (حدو دهدیم

ـ تغذ يهـا سـتگاه یز رندهیمحدوده استان کرمانشاه دربرگ بـا   ياهی

کـرکس   ي) بـرا 6/0از  شـتر ی(با احتمال حضـور ب  ادیز تیمطلوب

ـ  يهـا است. شهرستان يمصر اسـتان از شـمال غـرب تـا      یغرب

 ،ینجـوانرود، ثـالث باباجـا    انسـر، جنوب غرب (شامل پاوه، رو

بـا   سـه ی) در مقاغـرب النیو گ نیریداالهو، سرپل ذهاب، قصرش

ـ مناطق استان اهم ریسا پـراکنش   يبـرا  يشـتر یب یسـتگاه یز تی

  دارند.  يکرکس مصر

تـراکم دام، فاصـله از    يرهـا یکـه متغ  دهنـد ینشان م هاافتهی

دفع زبالـه،   يهافاصله از مکان ،یوحش دارانسممناطق پراکنش 

درصد مشارکت  86از  شیو ارتفاع با ب نیسرزم يپوشش/کاربر

ثر بـر انتخـاب   ؤمـ  يرهـا یمتغ نیتـر عنوان مهـم به يسازدر مدل

ـ . در اندهسـت  يتوسـط کـرکس مصـر    ياهیتغذ يهاستگاهیز  نی

 یکیاغلب در نزد يکرکس مصر ياهیتغذ يهاستگاهیپژوهش، ز

و  نیو چادرنشـ  نیرنشـ ی، اطراف مناطق عشادفع زباله يهامکان

ـ دل نیتـر مشـاهده شـدند کـه مهـم     هايدامدار رامونیپ آن را  لی

کـه   ییمـواد غـذا   يایبقا ای واناتیح يهااز الشه هیتغذ توانیم

ـ دانسـت. عـالوه بـر ا    انـد، شـده توسط مردم در منطقه رهـا    ن،ی

ــراوان ــر کــرکسمشــاهده ف ــاطق  يمصــر يهــات در اطــراف من

ـ تأ هـا يدامـدار  رامونیو پ نیرنشیعشا ـ بـر اهم  يدیی منـاطق   تی

ـ تغذ يهـا سـتگاه یعنوان زتراکم دام متوسط و باال به يدارا  ياهی

ـ  يمصر يهاکرکس يمناسب برا اسـتان   یاست. در جنوب غرب

نسبت معتدل، باعث به يهواووجود آب اندر فصل زمست ژهیوبه

ـ فعال یگذراندن قشالق و گسـتردگ  يبرا ریحضور عشا  يهـا تی

ثر بـر  ؤمهـم مـ   از عوامـل  یکـ ی تواندیشده است که م يدامدار

ـ منطقه باشد. عـالوه بـر ا   نیدر ا يپراکنش کرکس مصر در  ن،ی

ـ   ژهیـ ومناطق از جمله در ارتفاعات پـاوه (بـه   ریسا ) یکـوه داالن

 ریعشـا  یالقییدر فصل تابستان در اطراف مناطق  يکرکس مصر

 يهـا تیو فعال ریحضور دارد. حضور عشا هايدامدار رامونیو پ

امرولـه و   يهـا از جملـه کـوه   گـر یددر مناطق  يگسترده دامدار

ثر بـر حضـور   ؤاز عوامـل مـ   توانـد یدر شرق استان مـ  یداالخان

) 47( نو همکــارا اپــلرابطــه،  نیــباشــد. در ا يکــرکس مصــر

ـ اول يورگزارش کردند که در فصل زمسـتان منـاطق بـا بهـره      هی

هسـتند.   يکرکس مصر یگذرانزمستان ياندك از مناطق مهم برا

مناطق  نینشان داد که ا سندگانینو نیوسط ات شتریب يهایبررس

کـه   رندیگیقرار م ياحتماالً به آن علت مورد توجه کرکس مصر

 ن،یکشاورزان و دامداران هسـتند. بنـابرا   ای ریمحل سکونت عشا

 رسـد ینظـر مـ  ) بـه 58و  47، 31( نیشـ یپ يهاپژوهش دییأدر ت

 انجـام  يهـا به مکان يمصر ساکن و مهاجر کرکس يهاتیجمع

) هـا يو اطراف دامـدار  نیرنشی(مناطق عشا يدامدار يهاتیفعال

ـ  مکـان  نیـ هستند. ا یدفع زباله متک يهاو مکان در  نیهـا همچن

عنـوان  بـه  ایو آسـ  قـا یبالکـان، آفر  انـه، یدر خاورم شورهاک ریسا

، 5اند (پرنده شناخته شده نیا يبرا ياهیتغذ يهامکان نیترمهم

 يهـا انـد کـرکس  ا گزارش کردههپژوهش ی). برخ57و  50، 21

ـ ندارنـد   يزادآور ییتوانا مثل دیکه در طول فصل تول يمصر  ای

معموالً  اندردهدست آوردن جفت شکست خوبه يدر رقابت برا

دفـع   يهـا اطـراف محـل   بیشتر( ياهیتغذ يهامکان یکیدر نزد

ـ  زباله  ن،ی). بنـابرا 58و  47( ابنـد ییهـا) حضـور مـ   رسـتوران  ای

گـرفتن   درنظـر  يبرنامه حفاظت کـرکس مصـر   يرامنظور اجبه

ـ ا تیریمـد  يمناسـب بـرا   يراهکارها ـ تغذ يهـا مکـان  نی  ياهی

  .رسدینظر مبه يضرور

فاصـله از منـاطق    شی)، بـا افـزا  21( گرید يهاافتهیبا  موافق

ـ از مطلوب یوحش دارانسمپراکنش  ـ تغذ يهـا سـتگاه یز تی  ياهی

متعـدد از جملـه    لیدال. امروزه، بهشودیکاسته م يکرکس مصر

ــ  تــوانینــدرت مــبــه هــاســتگاهیز بیــو تخر هیــرویشــکار ب

 قرا در خـــارج از منـــاط یوحشـــ دارانســـم يهـــاتیـــجمع

 يهـا کـرکس  ن،ی). بنـابرا 8د (کـر کشـور مشـاهده    شدهحفاظت

ـ به جمع شدهحفاظتدر مناطق  يمصر مختلـف   يهـا گونـه  تی

نده منـابع  کننیعنوان تأمبه یوحش دارانسم ژهیووحش به اتیح

 هـا، لیو تحل یدانیم يهاپژوهش هیوابسته هستند. بر پا ياهیتغذ

ــاًیتقر ــاطق  یتمــام ب ــوع اســتان  شــدهحفاظــتمن و شــکار ممن
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ـ تغذ يهـا سـتگاه یاز گسـتره ز  یبخش رندهیدربرگ مطلـوب   ياهی

مطالعه مشـخص شـد کـه     نیا جیهستند. طبق نتا يکرکس مصر

ـ تغذ يهـا ستگاهیدرصد از گستره ز 32در حدود  مطلـوب   ياهی

اسـتان پوشـش داده شـده     یتوسط شبکه حفـاظت  يکرکس مصر

شـبکه   لیمنظور تکممناسب به يهاکردیاتخاذ رو ن،یاست. بنابرا

و شـکار   شـده حفاظـت منـاطق   سیاستان از جمله تأس یحفاظت

منـاطق شـکار ممنـوع و     یو ارتقاء سـطح حفـاظت   دیممنوع جد

مناطق را در حفاظت  نیا يمداکار تواندیموجود م شدهحفاظت

 دیـ در تهد يهـا گونـه  ریو سـا  يکـرکس مصـر   يهاتیاز جمع

  دهد. شیوحش افزا اتیح

 يمصـر  يهـا )، کـرکس 58( گرید يهاپژوهش جینتا دییأت در

 يهـا تیفیاغلب مراتع با ک ياهیتغذ يهاستگاهیمنظور انتخاب زبه

 حیترج نیسرزم يهايپوشش/کاربر ریبا سا سهیمختلف را در مقا

 ر،یبـا حضـور عشـا    یکـ ینزد اریارتباط بسـ  زین افتهی نی. ادهندیم

ــ ــراکم دام اهل ــراکنش  یت ــمو پ ــ دارانس ــابرا یوحش  ن،یدارد. بن

 ءجـز  توانـد یمـ  یمنـاطق بـاز بـا پوشـش مرتعـ      نیـ حفاظت از ا

در محـدوده پـراکنش آن    يحفاظت از کرکس مصـر  يهاتیاولو

ده در گسـتر  اریبسـ  يرعمـد یو غ يعمـد  يهـا يسـوز باشد. آتش

اسـتان کرمانشـاه    يهـا مراتع و جنگل ،يکشاورز يهانیگستره زم

 اتیـ و ح هـا سـتگاه یاز ز فاظـت هـا در ح چالش نیترمهماز  یکی

ــش در ا ــوح ــه نی ــتان ب ــاس ــمار م ــابرارودیش ــوزش،  ن،ی. بن آم

ـ با نـه یزم نیمناسب در ا ریو اتخاذ تداب یرسانیآگاه عنـوان  بـه  دی

  .  ردیقرار گ یاستان رانیتوجه مدمورد  یاساس يهاتیاز اولو یکی

ــا متغ در ــارتبــاط ب ــارتفــاع از ســطح در ری کــه  یدرحــال ا،ی

 3000از  شیمتر تا ب 500در ارتفاع کمتر از  يمصر يهاکرکس

، 31( گـر ید يهـا متر در استان مشاهده شدند، موافق با پـژوهش 

ـ منظـور دسـت  به يمصر يها) احتماالً کرکس58و  47 بـه   یابی

ـ تغذ يهـا فرصت ـ مناسـب تما  ياهی دارنـد کـه در محـدوده     لی

هـر  ارتفاع حضـور داشـته باشـند. بـه    باز در مناطق کم يهانیزم

ـ منظـور تغذ در فصل تابستان بـه  يمصر يهاحال، کرکس در  هی

 يهـا در دامنـه  نیرنشـ یمناطق مرتفع (مانند مناطق عشا يهادامنه

نـد کـه   اها نشـان داده حضور دارند. پژوهش زیپاوه) ن یکوه داالن

پـراکنش کـرکس    يبـرا  یمهمـ  اریسوجود مناطق مرتفع عامل ب

 اسیـ در مق يکرکس مصـر  نکهی). با توجه به ا48است ( يمصر

 درنظـر گونـاگون پـراکنش دارد،    یارتفـاع  يهـا در طبقه یجهان

مختلـف در محـدوده حضـور آن     یارتفـاع  يهاطبقه نیگرفتن ا

قلمـرو و   شیبـر افـزا   رگـذار یو تأث یاز عوامـل اصـل   گرید یکی

  ).  48( تاس يآورجوجه تیموفق

از  یفاصـله از منـاطق مسـکون    شیبا افـزا  ها،افتهیاساس  بر

ـ . اشـود یکاسـته مـ   ياهیتغذ يهاستگاهیز تیمطلوب موضـوع   نی

اشتباه گرفتـه   يکرکس مصر يگذارانهیبا انتخاب مناطق آش دینبا

از  دور یگونه معمـوالً منـاطق   نیا يگذارانهیمکان آش رایشود، ز

 يهـا ). هر چند پژوهش62و  58، 55است ( یمراکز تراکم انسان

 یکـ یدر نزد يانـد کـه کـرکس مصـر    گـزارش کـرده   زین یاندک

 لیده است، که دلکر يگذارانهیاقدام به آش یانسان يهاسکونتگاه

). 37برشـمرد (  یانسـان  يهـا تیجمع نییتراکم پا توانیآن را م

 يامکان حضور کرکس مصـر  )،58و  55( هاافتهی گریدموافق با 

 ،یانسـان  يمتفـاوت از ردپـا   يهـا درجـه  داراي يهاستگاهیدر ز

 نیـ است که ا تیاهم يموضوع از آن جنبه دارا نیوجود دارد. ا

خود به مناطق مختلف از  ياهیتغذ يازهاین نیمأمنظور تپرنده به

  .  شودیم لیمتما یجمله اطراف مناطق مسکون

ـ تغذ يهـا گاهسـت یز تیـ پژوهش مطلوب نیا در کـرکس   ياهی

 هیقرار گرفته است. توص یدر استان کرمانشاه مورد بررس يمصر

 يهـا و حفاظت از مکـان  ییبا هدف شناسا يهاپژوهش شودیم

ـ ا يسـاز انهیآش ـ پرنـده در اسـتان در اولو   نی قـرار گرفتـه و    تی

 رامونیپ يهانیزم يکاربر لیو تبد بیکاهش تخر يبرا يریتداب

 تـوان یعنوان نمونه، نمـ شود. به دهیشیاند يازسانهیآش يهامحل

 يریاستان جلـوگ  نیدر ا یجوامع محل يکشاورز يهاتیاز فعال

 دیـ در تهد يهـا تیحفاظت از جمع توانیطور که نمد، همانکر

با توجه به مهاجر بودن  ن،یگرفت. بنابرا دهیرا ناد يکرکس مصر

کـه در  باشد  ریپذامکان دیشا ،يرکرکس مص يهاتیاغلب جمع

ـ تابسـتان از انجـام فعال   ژهیـ ومهـم سـال بـه    هـاي لفص  يهـا تی

ـ بـه منـاطق پـراکنش ا    یو تعرض افراد بوم يکشاورز گونـه   نی

ـ  . دیـ عمـل آ به يریجلوگ تعـارض کمتـر    يبـرا  ن،یـ ر اعـالوه ب
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 ياز بافرهـا  توانیم يبا حضور کرکس مصر یانسان يهاتیفعال

ـ  رامونیپ یفصل ـ ا راکنشمناطق پ  يهـا مکـان  هژیـ وپرنـده بـه   نی

  د.کراستفاده  يسازانهیآش

  

  يسپاسگزار

دانشـگاه شـهرکرد و    یمعاونت پژوهشـ  يپژوهش با همکار نیا

قـرارداد   یاسـتان کرمانشـاه طـ    سـت یز طیاداره کل حفاظت مح

در قالـب گـام اول    30/8/97مورخ  30517/97شماره  یپژوهش

برنامـه   يمطلوب) طـرح اجـرا   ياهیتغذ يهاستگاهیز یی(شناسا

 دهیدر استان کرمانشاه به انجام رسـ  يل حفاظت کرکس مصرعم

ارزشـمند   ياز همکـار  داننـد یبر خود الزم م سندگانیاست. نو

 ياسـتان کرمانشـاه در برگـزار    سـت یز طیاداره کل حفاظت مح

  .ندکن يسپاسگزار یدانیم يهايبردارو نمونه دهایبازد
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Abstract 

The Egyptian vulture, Neophron percnopterus, as a globally endangered species, is significantly affected by conflicts 
with human, leading to the decline of this species population. Availability of food resources is known as one of the most 
important factors affecting the distribution of the Egyptian vulture. In this study, we employed an ensemble modelling 
approach to predict the  suitability of the  foraging habitat for the Egyptian vulture based on seven distribution 
modelling algorithms. According to our results, suitable foraging habitats for this bird accounted for about 4.19% 
(1021.40 km2) of the study area, of which only approximately 31.92% (326 km2) was covered by the conservation 
areas. Livestock density (31.82%), the presence of wild ungulates (15.36%), distance to dump sites (14.77%), landcover 
(12.46%) and elevation (11.85%) made the highest contribution to the ensemble model of this species. Our results 
indicated that Egyptian vultures mainly rely on dump sites, nomadic areas and livestock farming sites, thereby 
reflecting the vulture's tendency to livestock carcasses. Thus, it is important to develop effective strategies for proper 
monitoring and managing human activities in these areas.  

 
 
Keywords: Egyptian vulture, Foraging habitats, Dump sites, Nomadic areas, Livestock farming 

 

 

 
[ 

 
 
 

1. Dept. of Fish. and Environ. Sci., Faculty of Natur. Resour. and Earth Sci., Shahrekord Univ., Shahrekord, Iran. 
2. Dept. of Natur. Eng., Faculty of Natur. Resour. and Earth Sci., Shahrekord Univ., Shahrekord, Iran. 
3. Dept. of Environ. Sci., Faculty of Natur. Resour., Isfahan Univ. of Tech., Isfahan, Iran. 
4. Dept. of Rangeland, Faculty of Natur. Resour., Sari Agricult. Sci. and Natur. Resour. Univ., Sari, Iran. 
5. Kermanshah Provincial Office of Dept. of Environ., Kermanshah, Iran. 
*: Corresponding Author, Email: mrashrafzadeh@sku.ac.ir 


	3-ashraf zade-A-10-1002-2
	3-ashraf zade-A-10-1002-2 -ABS

