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 چکیده

 ایعنوان شکارچی وگونهها، حضور گرگ بهگاهاکثر زیستخوارنی نظیر پلنگ و یوزپلنگ در با توجه به کاهش جمعیت گوشت     

 رابطه بین گونه و متغیرهای  گاهبا ارزیابی زیستنقش مهم و کلیدی دارد.  کشور هایگاهاکثر زیست، در س هرم غذاییدر رأ

گردد. تمرکز بر آن عوامل ارائه میهای مدیریتی با شوند، سپس طرحها وابسته است، شناسایی میگاهی و عواملی که گونه به آنزیست

، در منطقه حفاظت شده (Canis lupusگرگ خاکستری ) وسیلهبهگاه ثر در انتخاب زیستر این مطالعه، هدف بررسی عوامل مؤد

 04باشد. در این مطالعه های حضور میباشد. روش مکسنت مبتنی بر دادهیم در استان همدان، با استفاده از روش مکسنتخانگرمز 

گاهی تعیین گردید،که این متغیرها عبارتند از: ارتفاع، شیب، پوشش عنوان متغیرهای زیستچنین عواملی بهنقطه حضور ثبت شد، هم

دار بستگی بین فاکتورها و تعیین معنیگیاهی، فاصله از روستاها ومراکز پرورش دام، فاصله از جاده، رودخانه و فاصله تا منابع آبی. هم

 2/02 ترین فاکتور، عامل نزدیکی به مناطق روستایی با میزان مشارکتمحاسبه گردید. مهم SPSSافزار ورها با استفاده از نرمبودن فاکت

، درصد 0/25و اهمیت درصد  5/22ها با میزان مشارکت داریها و مرغدرصد بود. سپس فاصله از دامداری 7/24و اهمیت درصد 

درصد، دیگر  7/0و اهمیت درصد  2/5شیب با میزان مشارکت درصد،  2/21ت یمدرصد و اه 2/21فاصله از جاده با میزان مشارکت 

 ها گرگگاه و جدول درصد اهمیت فاکتورکه با توجه به نقشه مطلوبیت زیست باشندثر بر پراکنش این گونه میفاکتورهای مؤ

ها و مناطقی با شیب متوسط چنین، در کنار جادهرشی، همحضور در نزدیکی روستاها و مراکز پروخاکستری در این منطقه، تمایل به

  دارد.
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 مقدمه

ترین فاکتور در جهت مهم عنوانبه گاهزیست از حفاظت لزوم       

پیش مطرح  از بیش امروزه وحش حیات هایگونه از حراست و حفظ

، California Department of Fish and Game) شده است

 گاهها جهت ارزیابی زیستمنظور، استفاده از روشبدین ،(2102

گاه و در نهایت عنوان ابزاری جهت حفظ زیستبه ی،کمّ صورتبه

 رسد. نظر میضروری بهمراقبت از تنوع زیستی این مناطق 

توان به می گاههای ارزیابی زیستچنین، با استفاده از روشهم

ها پرداخت و باعث کاهش آثار گاهبررسی روند مدیریت زیست

، Luis) آن مناطق شد حداقل رساندن آثار توسعه درتخریبی و به

2112.)  

های ، یکی از روشگاههای مطلوبیت زیستتفاده از مدلاس       

(. با Anderson ،2111باشد )شیوه کمّی میگاه بهارزیابی زیست

توان به یک تخمین مناسب گاه میسازی زیستهای مدلروش

های حیات وحش گاه گونهدر مقیاس وسیع از مطلوبیت زیست

 فیزیولوژیکی هایویژگی جزئیات از اطالعات آوریمعج به نیاز بدون

ذکر است الزم به (.Morrison ،0792و رفتار گونه دست یافت )

نیچ بنیادین هاچینسون مفهوم  براساس هاگونه توزیع هایمدل که

ها قدرت سامانه اطالعات مدل این .(Seoane، 2112) کندمی عمل

آمیزند هم میدر چندمتغیره آماری ابزارهای با را (GIS) جغرافیایی

صورت فرمول درآورده و گاه آن را بهتا ارتباط بین گونه و زیست

 گاه را کمّی نمایند. تأثیر پارامترهای مؤثر بر مطلوبیت زیست

های گاه حیات وحش از روشسازی زیستبرای مدل امروزه       

انتخاب مدل ( اساس 0711) Levinsشود، گوناگونی استفاده می

انسته پذیری، دقت و صحت مرتبط درا به سه عامل عمومیت

 از: عبارتند که باشدمی دسترسدر هامدل از گروه سه است.

 های تحلیلی.های تجربی و مدلمکانیکی، مدل یهامدل

های تجربی گاه معموالً جزء گروه مدلهای مطلوبیت زیستمدل

 بینی پراکنشها برای پیشهای توزیع گونهگیرند. مدلقرار می

 ها را به متغیرهاییدر محدوده مورد نظر، نقاط ثبت حضور گونه

دهند. استفاده از میکند، نسبت که محیط زیست را توصیف می

 ها با سرعت زیادی در دو دهه اخیر افزایش یافته استاین مدل

. استد وشهمسازی نوینی های اخیر توسعه فنون مدلو در سال

MaxEnt (Maximum Entropy ) روش از استفاده با (0829) مدنی

( در پژوهشی 0871کابلی ) پرداخت. گور جمعیت توزیع تخمین به

تعارضات گرگ خاکستری در استان همدان را با علل حمالت و 

 GARP (Genetic Algorithm  forو   MaxEntاستفاده از روش

Rule Production  )چنین، اسدیان مورد بررسی قرار داد. هم

استفاده از روش  با را باالبان گاهزیست ارزیابی ایمطالعه در (0872)

MaxEnt  .به انجام رساندShrotriya (2108 به بررسی انتخاب )

گرگ خاکستری در منطقه هیماالیا پرداخت.  وسیلهبهگاه زیست

 انتخاب ناطق موردپوشانی مچنین، تعارضات مربوط به همهم

 با را های انسانیگاهگاه با سکونتزیست عنوانبه خاکستری گرگ

( با 2102) Jelaska بررسی نمود.  MaxEntاز مدل استفاده

 وسیلهبه گاهزیستبه بررسی انتخاب   MaxEntروش استفاده از

 شغال طالیی پرداخت.  

و همکاران  Phillipsسازی که های مدلیکی از این روش       

ک ی MaxEntباشد. می MaxEnt، مدل اندکرده( تهیه 2111)

بینی مطلوبیت است، اساس روش همه منظوره برای انجام پیش

به حداکثر آنتروپی )حداکثر آشفتگی( مربوط  MaxEntروش 

 بهحداکثر آنتروپی برای توزیع گونه  کاربرد قاعدهباشد. می

یندهای بوم شناختی توصیف کمک قوانین ترمودینامیک در فرآ

های قانون دوم ترمودینامیک، در سیستماساس بر شود، کهمی

 رود.جود در جهت حداکثر آشفتگی پیش مییند موبسته، فرآ

بنابراین در غیاب تأثیر عوامل محدودکننده دیگر، نسبت به 

های اعمال شده در مدل، توزیع جغرافیایی گونه محدودیت

 (. 2111و همکاران،  Philipsتمایل به حداکثر آشفتگی دارد )

سازی توزیع های حضور برای مدلاز داده این مدل صرفاً       

کمک بهرای یک گونه، ب MaxEntکند. مدل ها استفاده میگونه

محیطی همراه با تعدادی نقاط حضور گونه تعدادی الیه زیست

صورت گاه را بهآید و مطلوبیت هر سلول در زیستدست میهب

کند. ارزش باالی هر غیرهای زیست محیطی بیان میتابعی از مت

دهنده این است که آن سلول شرایط مطلوبی را سلول نشان

برای گونه دارد. مدل محاسبه شده امکان توزیع جمعیت را در 

توزیع  پذیری مدل(.ت تعمیم)قابلیکند ها بیان میتمامی سلول

تر است این آن قسمتی است که به واقعیت نزدیک منتخب،

 گام مهم در وضعیت برای هر متغیر باید قابل اعمال باشد.

 از استفاده ،MaxEnt روش شناختیبوم مدل کردن فرموله

ها در واقع های مطلوب است. این ویژگیای از ویژگیمجموعه

ها محیطی محدودکننده توزیع جغرافیایی گونهفاکتورهای زیست

 (.2111و همکاران،  Philipsهستند )

 ترینگاه، مهمطورکه ذکر شد حفاظت از زیستهمان       

باشد، یکی از عوامل حفظ عامل در حفظ تنوع زیستی کشور می

 باشدمی گاهزیست غذایی هاینجیرهز از حفاظت گاه،زیست

(Egerton ،2119که با توجه به کاهش جمعیت گوشت ) خوارن
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، هاهگازیست اکثر در (Ghoddousi، 2101) نظیر پلنگ ایجثهبزرگ

عنوان گونه تری بهعنوان شکارچی، نقش مهمحضور گرگ به

های کشور دارد. گاهس هرم غذایی اکثر زیستکلیدی، در رأ

ترین بزرگاز  یکی (Canis lupus pallipes) ایرانی خاکستری گرگ

جز نوار به است که های ایرانگاهسان وحشی در اکثر زیستسگ

شود. می دیده جا همه در ،دریای عمان و فارس خلیج حاشیه جنوبی

حفاظتی گرگ در جهان،  وضعیت IUCN (2102) گزارش اساسبر

حال، با این دارد. قرار (Last Concern=LC) نگرانی تریندر رده کم

اطرات بسیار قرار دارد، معرض مخ در ایران، در خوارطعمه گونه این

توان به بروز تعارضات این گونه کلیدی با جمله میکه از آن

(، که منجر به 0871های انسانی اشاره نمود )کابلی، گاهزیست

ها در ایران می شود. بنابراین برای تلفات و کاهش جمعیت گرگ

های گاهحفظ این گونه ارزشمند، نیاز به بررسی مجدد زیست

های گرگ دستههای حفاظتی برای پایداری تدوین برنامه و گرگ

 . باشدمیدر مناطق مختلف 

های  اصلی گاهشده خانگرمز، یکی از زیستحفاظتمنطقه        

باشد که جمعیت مناسبی از این گونه گرگ در استان همدان می

داده است، در این مقاله ضمن استفاده  جای خود در را خوارگوشت

ترین متغیرهای گاه، مهمبرای ارزیابی زیست MaxEntاز روش 

مشخص قه در پراکنش گرگ خاکستری در این منط گاهیزیست

 شده است.

 هامواد و روش
مطالعه حاضر در سال  :معرفی منطقه مورد مطالعه       

استان همدان انجام  منطقه حفاظت شده خانگرمزدر  0871

فاصله  هکتار در 97/7827با وسعت پذیرفته است، این منطقه 

کیلومتری شرق  22کیلومتری غرب شهرستان تویسرکان،  81

 همدان قرارگرفته است. شهر غربیجنوب سمت اسدآباد و در شهر

خشک و سرد و معتدل بوده و این منطقه دارای آب و هوای نیمه

ترین نوع بیش. ای استاقلیم مدیترانه نوعرژیم بارندگی آن از 

پستانداران  .دهدتشکیل می علفزار پوشش را منطقه گیاهی پوشش

و... شاخص منطقه شامل: کل و بز، گرگ، شغال، کفتار، تشی 

 (.Reyahi khoram ،2101د )نباشمی

متر از سطح دریا در ضلع  2228این منطقه با ارتفاع        

العبوری است های مرتفع و صعبها و پرتگاهدارای صخره شمالی،

 باشدناشی از بارندگی و یخبندان می شدید فرسایش معرض در که

(Reyahi khoram ،2101 .) منطقه از با توجه به برخورداری این

زیستی مناسب حیات وحش، از جمله: دور بودن  شرایط و عوامل

رشته کوه  بااز مسیر جاده اصلی، محصور بودن جبهه شمالی آن 

جهی را در خود تولالوند و منابع آب کافی، جمعیت جانوری قاب

 . جای داده است

 
 مطالعه موردنقشه موقعیت منطقه  :1شکل 
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نقطه حضور گونه  21تعداد : های مورد نیازتهیه داده       

های مکرر زنیه حفاظت شده خانگرمز، طی گشتگرگ در منطق

های مستقیم )سرگین و نمایه و با مشاهده مستقیم گرگ و

الیه  ثبت شد. (GPS)سامانه موقعیت یاب جهانی کمکبهردپا( 

 ترسیم گردید. در GISافزار صورت وکتور در نرمبه این نقشه

برداری، مورد بررسی قرار گرفت، متغیر طی مدت نمونه 7 ادامه

گاهی مرتبط با گرگ خاکستری با توجه به متغیرهای زیست

، Meneay؛ Mech ،2117و  Demmaمرور منابع مطالعاتی )

استفاده از سیستم  ( تهیه گردید، نقشه این متغیرها با2112

اطالعات جغرافیایی و بازدیدهای میدانی، با توجه به منطقه 

 .(2 )شکلتهیه شد مورد مطالعه، 

 
 : نقشه نقاط حضور2شکل 

 
محاسبه  SPSS افزارنرم از استفاده با فاکتورها بین ستگیبهم        

ریب که ض ییفاکتورها ،چنین جهت جلوگیری از خطاگردید، هم

ها این الیهبود، حذف شد.  درصد 92ها باالتر از بستگی آنهم

 باشند:شرح زیر میبه

کمک نرم افزار این الیه به له از مناطق مسکونی:فاص -       

GIS  و با استفاده از تابعDistance  81در  81اندازه سلول با 

 .(8)شکل تهیه گردید 

 
 : نقشه فاصله نقاط حضور از روستا 3شکل 

وجود مراکز پرورشی  ها:داریمرغ و هادامداری از فاصله -      

باعث بروز های دام در منطقه چنین حضور گلهدام و طیور و هم

گردد داران منطقه میهای گرگ و دامتعارضاتی میان دسته

(Krithivasan  ،با تعیین تراکم دام2117و همکاران .)ها و داری

 Distanceو توسط تابع   81در  81ها با اندازه سلول داریمرغ

ها ها و مرغدارینقشه فاصله از دامداری Arc GIS 9.3در محیط 

 (.2دست آمد )شکل هب

 
 : نقشه فاصله نقاط حضور از مراکز دامی4شکل 

 
 با :( و نقشه شیب منطقهDEMارتفاع ) رقومی مدل -       

های )شکل تهیه شده است جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده

 . (1و  2

 
 از ارتفاعات منطقه نقشه فاصله نقاط حضور :5شکل 

 

 
 نقشه فاصله نقاط حضور از طبقات شیب :6شکل 
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ر گرگ در دلیل مسطح بودن مناطق حضوذکر است بهالزم به

 .نظر گردیدمنطقه، از نقشه جهت صرف

گرفته، النه براساس مطالعات صورت فاصله از رودخانه: -        

شود، ها و منابع آبی یافت میها اغلب در نزدیکی رودخانهگرگ

ها در طول دلیل افزایش نیاز آبی مادهکه به احتمال زیاد به

ها چنین، گرگ(. همTrapp ،2112دوران شیردهی به آب است )

یر عنوان مساستفاده به های خطی مانند رودخانه جهتاز عارضه

وهمکاران،  Jedrzejewskiکنند )های خود استفاده میجابجایی

صورت الیه وکتور در سیستم اطالعات به(. این نقشه 2112

 (.2و  9های تهیه شد )شکلجغرافیایی 

 
 هانقشه فاصله نقاط حضور از رودخانه :7شکل 

 

 
 فاصله نقاط حضور از منابع آبی  نقشه :8شکل 

 
از جاده  فاصله پارامتر العات،مط برخی در فاصله از جاده: -        

های گاهها، به سکونتنوان شاخصی از حضور و نزدیکی گرگعبه

های کم ها از جاده(. گرگCarnes ،2100) شودمیانسانی مطرح 

و  Mladenoffکنند )د برای مسیر حرکت خود استفاده میترد

های آسفالت فاصله از جادهتهیه نقشه  منظوربه .(0777 همکاران،

استفاده شد )شکل  Distance، از تابع 81در  81با اندازه سلول 

7.) 

 
 : نقشه فاصله نقاط حضور از جاده9شکل 

 
نورانی با دامنه بردباری جا هاگرگ رچهاگ گیاهی: پوشش -       

 حضور دلیلبه گیاهی پوشش نقش حالاین با د،باشنمی وسیع

 سزایی داردگاهی اهمیت بههای زیستاین تیپها در طعمه

(Mech ،2117نقشه پوشش گیاهی در نرم .) افزارGIS  تهیه

 (.01گردید )شکل 

 
 پوشش گیاهی فاصله نقاط حضور از  : نقشه 11شکل 

 
این  :طبیعی و مصنوعی ها و آبشخورهایچشمه -       

 .(2)شکل  گردید ها تهیهآن ثبت و نقشه وکتوری GPSبا ها محل

جزئی از  هاهرچند این :نگهبانی هایاتاقک و هاپاسگاه -       

حضور شوند، اما با توجه بهی محسوب میهای انسانگاهسکونت

ها، تردد گرگ محل مستقیم در طورو به ها در فاصله کماین محل

 . (00)شکل  نقش مهمی در تعیین پراکنش این گونه دارند

 

هانقشه فاصله نقاط حضور از محیط بانی :11شکل   
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 :در منطقه حفاظت شده خانگرمز وحوش موجود -       

ش تواند عامل مهمی در پراکنهای کل و بز، میازجمله گله

ی ا، کوهستانی و صخرهحالگرگ در این منطقه باشد، با این

ای گرگ هنزدیکی دسته ای دربودن این منطقه عامل بازدارنده

های کل و بز در نقشه فاصله از گله باشد.ها میجمعیت به این

تهیه شد  Distanceو با استفاده از تابع   Arc GISنرم افزار 

 (.02)شکل 

 
 های کل و بزنقشه فاصله نقاط حضور از گله :12شکل 

 

برای  K.8/8/8نسخه  MaxEntافزار در این پژوهش از نرم      

چنین، هم گاه استفاده شد.زیستم مدل و نقشه مطلوبیت رس

سازی اطالعات منظور آماده، به2102ویرایش  Excelافزار نرم

مورد  Maxentافزار مربوط به نقاط حضور، برای ورود به نرم

 Arcافزار سیستم اطالعات جغرافیایی )گرفت. از نرمقرار استفاده

GIS های زیست محیطی و منظور تهیه الیهبه 8/7( نسخه

چنین، از برداری شده است. همهای منطقه بهرههای پایهنقشه

منظور مدیریت به 1/00/1ویرایش  Map Sourceافزار نرم

یاب جهانی استفاده استخراج شده از سامانه موقعیت اطالعات

جهت بررسی  02 نسخه SPSS افزارچنین نرمهم شده است.

 (.08)شکل اکتورها مورد استفاده قرار گرفت همبستگی بین ف

 

 

 

 

 
 MaxEntگاه در مطلوبیت زیستمراحل اجرای مدل : 13شکل 
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 نتایج 
ترین ، مهم MaxEntدست آمده در نرم افزارهطبق جدول ب      

مورد مطالعه، فاصله از روستا  گاه گونهفاکتور در انتخاب زیست

بوده، و از نظر  درصد مشارکت 2/22باشد، که دارای میزان می

، باشد. دومین فاکتوردرصد، دارای تاثیر می 9/21 اهمیت ترتیب

ها بوده، که دارای میزان ها و مرغداریفاصله از دامداری

درصد می  2/22میت ترتیب درصد و اه 2/20مشارکت برابر با 

همین ترتیب، فاصله از جاده، شیب، مدل رقومی ارتفاع، بهباشد. 

فاصله تا محیط بانی، پوشش گیاهی، فاصله تا رودخانه، پوشش 

ستند که در مدل ه یگیاهی و فاصله تا منابع آبی، فاکتورهای

های مثل جهت، فاصله تا گلهی یو فاکتورها مشارکت داشته اند

ل مشارکت داده نشده کل و بز، اقلیم و منحنی کم باران در مد

ها در صفر شدن میزان مشارکت این فاکتوراند. دلیل این امر 

 (.0)جدول  اجرای مدل آزمایشی بود

 
 مدلکار رفته در ارزش فاکتورهای به اهمیت و ترتیب: 1جدول        

 استفاده اکتورهای موردف (%ها )میزان مشارکت فاکتور (%اهمیت ترتیب فاکتورها )

 فاصله از روستا 2/22 9/21

 فاصله از مزارع پرورشی 2/20 2/22

 فاصله از جاده 2/01 2/07

 شیب 2/2 9/2

 مدل رقومی ارتفاع 0/2 2/9

 فاصله تا محیط بانی 0/8 2/8

 پوشش گیاهی 1/2 0/2

 فاصله تا رودخانه 2/2 9/2

 فاصله تا منابع آبی 2/0 0

   
 میزان روش این در :گاهزیست مطلوبیت مدل تهیه       

شود. شیب میگاه بین صفر تا یک مشخص مطلوبیت زیست

معنی بدیناست.  متمایل گرم هایرنگ طرفبه گاهزیست مطلوبیت

رود، (، پیش می0عدد  که هر چه به طرف رنگ تیره )قرمز=

همین ترتیب، گرگ مطلوبیت باالتری دارد و به برایگاه زیست

، از رودپیش میتر )آبی= عدد صفر( طرف رنگ روشنهرچه به

 (.02شود )شکل ه میگاه کاستمطلوبیت زیست

 
 گاهمدل مطلوبیت زیست: 14شکل 
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ترین یکی از متداول ROCمنحنی  بررسی اعتبار مدل:       

 هاگونهتوزیع  سازیمدل در گسترده طوربه که است آماری هایروش

(. Elith ،2100) شودبینی استفاده میپیش هایمدل ارزیابی برای

( برابر با احتمال قدرت تشخیص میان AUCسطح زیر منحنی )

و  Philipsیک مدل است ) کمکبهنقاط حضور و عدم حضور 

 (.02( )شکل 2112همکاران 
 

 
 ROC نمودار: 15شکل 

 
های مورد دهنده دادهبا توجه به نمودار، خط قرمز نشان       

است  هاییدهنده دادهباشد، خط آبی نشاناستفاده در مدل می

گرفته است و خط سیاه، استفاده قرار که برای آزمون مدل مورد

طور صورت تصادفی است. همانبینی مدل بهنده پیشدهنشان

( برای AUCشود، سطح زیر منحنی )که در نمودار مشاهده می

 297/1)خط قرمز رنگ(، برابر با کار رفته در مدل های بهداده

عیین اعتبار کار رفته در تای بههچنین برای دادهباشد و هممی

سطح زیر منحنی باشد. در این مدل، که می 922/1برابر با  مدل،

 باشد.دهنده قدرت تشخیص عالی مدل می، نشان297/1برابر 

صحت مدل و تعیین ارزیابی  با بینی مدل در رابطهقدرت پیش

گیری نقاط حضور گونه گرگ خاکستری در های جایمحل

شود طورکه مشاهده میداده شده است. هماننمایش  01شکل 

ین نقاط هم افتادگی میانگین مساحت نقاط حضور و میانگبر

دهنده معتبر بودن های تعلیمی، نشانحضور با استفاده از داده

 مدل نهایی است. 

 

 
 میانگین نقاط عدم حضور و محاسبه ناحیه حضور گرگ نمودار: 16شکل 
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 نمودارهای پاسخ برای متغیرهای بکار رفته در مدل:       

ه در مدل، کار رفتکدام از فاکتورهای بهافزار مکسنت برای هرنرم

نمودارها، خط روشن مربوط به دهد که در این ائه مینموداری ار

های تعلیمی است. مون و حاشیه تیره، مربوط به دادههای آزداده

در این نمودارها، با توجه به متغیر مشخص شده،  میزان 

طبق مطلوبیت آن با نمایش خط مجانب مشخص شده است. 

مزارع  های بدست آمده از نرم افزار، با فاصله گرفتن ازمنحنی

 (.09)شکل  شودگاه گرگ کاسته میپرورشی از مطلوبیت زیست
 

 
 پاسخ فاصله از مزراع پروشی نمودار: 17شکل 

 
ها ر گرگ در نزدیکی خطوط مانند جادهچنین، حضوهم       

دلیل تغذیه گرگ از رسد بهنظر میشود که بهتر دیده میبیش

های و مرور گرگ به محل چنین عبورهای کنار جاده، و همزباله

 .(02)شکل  باشدها میروستا در نزدیکی جادهپسماندهای 
 

 
 پاسخ فاصله از جاده نمودار: 18شکل 

 
گاه گرگ با فاصله گرفتن از روستا از مطلوبیت زیست       

اکنش گرگ در ترین فاکتور در پرشود، روستاها مهمکاسته می

 هاپاسگاه نزدیکی در هاحضورگرگ (.07)شکل  باشندمی منطقه این

ها از پسماندهای این های نگهبانی مؤید استفاده گرگاتاقکو 

گاه نقاط از مطلوبیت زیست گرفتن از این مراکز است که با فاصله

  (.21شکل ) شوداین گونه کاسته می

 
 روستاهاپاسخ فاصله از  نمودار: 19شکل شماره 

 

 
 هاپاسخ فاصله از محیط بانی نمودار: 21شکل شماره 

 
با توجه به صفر شدن درصد میزان مشارکت فاکتورهای        

های کل و بز، اقلیم و منحنی کم باران در مانند، فاصله تا گله

در نهایت . مشارکت داده نشدند تغیرها در مدلم مدل، این اجرای

، MaxEntافزار گاه در نرمپس از تهیه مدل مطلوبیت زیست

گاه برای گونه گرگ خاکستری تهیه شد. نقشه مطلوبیت زیست

دهنده مناطق با سطح ر این نقشه نواحی قرمز رنگ، نشاند

گاه این گونه طعمه خوار و نواحی باالی مطلوبیت برای زیست

آبی رنگ دارای مطلوبیت پایین برای گرگ خاکستری می باشد. 

گاهی زیست وبمطل شود نواحیمی نقشه مشاهده طورکه درهمان

ظت شده خانگرمز و یا به صورت تر در حاشیه منطقه حفابیش

داری دام و های نگهی در اطراف مناطق روستایی و محلهایلکه

 . (22تا  22های )شکل شودطیور دیده می
 

 
 پاسخ پوشش گیاهی نمودار: 21 شکل
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 : منحنی پاسخ شیب23شکل   پاسخ ارتفاع: منحنی 22شکل 

   

 

 

 
 : منحنی پاسخ فاصله از منابع آبی25شکل   : منحنی پاسخ فاصله از رودخانه24شکل 

   
افزار، با فاصله گرفتن دست آمده از نرمهای بهطبق منحنی       

شود، گاه گرگ کاسته میاز مزارع پرورشی از مطلوبیت زیست

تر ها بیشچنین، حضور گرگ در نزدیکی خطوط مانند جادههم

  هایدلیل تغذیه گرگ از زبالهرسد بهنظر میشود که بهدیده می

های چنین عبور و مرور گرگ به محلکنار جاده، و هم

باشد. با فاصله گرفتن ها میپسماندهای روستا در نزدیکی جاده

شود، روستاها گاه گرگ کاسته میطلوبیت زیستاز روستا از م

باشند. ترین فاکتور در پراکنش گرگ در این منطقه میمهم

های نگهبانی مؤید ها در نزدیکی پاسگاه و اتاقکحضور گرگ

ها از پسماندهای این مراکز است، که با فاصله استفاده گرگ

  گاه این گونه کاستهگرفتن از این نقاط از مطلوبیت زیست

توجه به صفر شدن درصد میزان مشارکت فاکتورهایی  با شود.می

های کل و بز، اقلیم و منحنی کم باران در مانند، فاصله تا گله

اجرای مدل، این متغیرها در مدل مشارکت داده نشدند. در 

، MaxEntافزار گاه در نرمزیست مطلوبیت از تهیه مدل پس نهایت

گونه گرگ خاکستری تهیه شد. گاه برای نقشه مطلوبیت زیست

دهنده مناطق با سطح ر این نقشه نواحی قرمز رنگ، نشاند

خوار و نواحی گاه این گونه طعمهباالی مطلوبیت برای زیست

آبی رنگ دارای مطلوبیت پایین برای گرگ خاکستری می باشد. 

 شود نواحی مطلوبمشاهده می 21شکل طورکه در همان

خانگرمز و یا  شده حفاظت منطقه حاشیه در تربیش گاهیزیست

داری های نگهمناطق روستایی و محل اطراف در ییهالکه صورتبه

 .شوددام و طیور دیده می

 
 گاهمطلوبیت زیست:  نقشه 26شکل 
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 بحث
منظور تعیین نقاط ضعف و قوت یک گاه بهارزیابی زیست       

 نظر ات وحش امری ضروری بههای حیگاه برای گونهزیست

دلیل تحرک زیاد و قدرت انعظاف ها به. اگرچه گرگرسدمی

باالیی که دارند، توانایی تحمل محدوده وسیعی از شرایط 

حال طبق با این ،(Mech ،2112) باشندگاهی را دارا میزیست

 گاهیزیست متغیرهای ترینمهم ،MaxEnt مدل از آمده دستبه نتایج

گاه گرگ خاکستری در منطقه حفاظت شده برای انتخاب زیست

وستا و فاصله از مزارع پرورشی خانگرمز، فاکتورهای فاصله از ر

حضور در حاشیه ها بهتمایل گرگدهنده نشان امر این که باشدمی

منظور شکار به هادامداریگاه و در نزدیکی روستاها و زیست

 میارپایان اهلی و یا تغذیه از پسماندهای این مناطق هچ

دست آمده نتایج به (0871کابلی و همکاران )های باشد. پژوهش

ایی هگاهکند که حضور گرگ در زیستمی تأیید را پژوهش این در

تدریج از های حیات وحش را بهداری جمعیتکه توانایی نگه

باشد. پیامد این تر میگاه بیشدهند در حاشیه زیستدست می

ها توسط خطر کشته شدن گرگبر افزایش عالوهگرایی حاشیه

خوار به مراکز نزدیکی بیش از حد این گونه طعمه دلیلانسان به

های ولگرد و تالقی گرگ با سگ مسکونی و دامی، خطر بالقوه

(. 0871های اهلی در این مناطق را دارد )کابلی، یا حتی سگ

 در پارک ملی کاله قاضی (0871) باقری که در پژوهشی چنینهم

در مناطق دشتی و  گاه گرگ، مطلوبیت زیستاستانجام داده

های گاهای باالتر است و بخش بسیار کمی از زیستکوهپایه

با نتایج  ها قرار دارد.مناطق تپه ماهوری و کوهستانمطلوب در 

دست آمده در این پژوهش در رابطه با حضور گرگ در مناطق به

خوانی دارد. ها و روستاها و مراکز دامی، همراف جادهدشتی و اط

ثر در انتخاب (، متغیرهای مؤ2110) Michael دیگری، پژوهش در

چون فاصله تا مراکز گرگ خاکستری، فاکتورهایی همگاه زیست

ها های کوچک و بزرگ، روستاها و جادهداری دامپرورش و نگه

همالیا، تمایل  ( در منطقه2108)  Shrotriyaباشد، در مطالعهمی

گاه اصلی و تجمع در نواحی حضور در حاشیه زیستگرگ به

های اهلی مشخص شده داری دامنزدیک به روستاها و مراکز نگه

دست آمده در این مطالعه، با هرسد نتایج بمی نظرکه بهاست، 

 Wilmersخوانی دارد. در مطالعه نتایج استخراج شده نگارنده هم

دست آمده تجمع ، نتایج به( در پارک ملی یلواستون2102)

های بزرگ را داری دامهای نگههای گرگ در اطراف جایگاهدسته

ذکر شده حضور گرگ در  چنین، در مطالعهکند، هممشخص می

حضور گرگ  که های گوزن حاکی از آن استاطراف دسته

دست آمده هتر در نواحی دشتی متمرکز است، که با نتایج ببیش

 Jaredدر پژوهشی دیگر، در مطالعه حاضر مشابهت دارد. 

داری های کایوت به روستاها و مراکز نگهنزدیکی دسته( 2102)

 خوار، مورد بررسی قرارگونه گوشتاین های خسارت بوقلمون و

 ای کایوت نشانمیزان باالی تلفات جاده چنین،گرفته است. هم

ای است، که با دهنده حضور این گونه در اطراف خطوط جاده

 دست آمده در مطالعه حاضر مشابهت باالیی دارد. هنتایج ب

ی منطقه ای بودن ناحیه مرکزدلیل صخرهبهرسد می نظربه       

در این  حضورهای گرگ تمایلی بهحفاظت شده خانگرمز، دسته

ز موجود در منطقه ندارند، با های کل و بنواحی و تغذیه از گله

ای را هبالقو ،گاه خطراتحال حضور گرگ در حاشیه زیستاین

خوار طعمهنماید و زیستایی این گونه گونه کلیدی می این متوجه

 دهد.را مورد تهدید قرار می
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