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 چکیده
که با خوردن حیوانات مرده نقش مهمی در پاکسازی  است از راسته گوشتخواران ایگونه Hyaena hyaena hyaena)) راهراهکفتار 

اطالعات کمی  ،عیت زیستی و پراکنش این گونه در ایرانمتاسفانه در مورد وضدارد.  هابیماریو  هاآلودگیطبیعت و جلوگیری از انتشار 
منظور ابتدا منطقه . بدینشددر منطقه حفاظت شده لشگردر بررسی  راهراهوضعیت پراکندگی و زیستگاه کفتار  ،در این پژوهشموجود است. 

مشاهده مستقیم و از روی آثار و شواهد  با راهراهمطالعاتی تقسیم و مسیرهای پیمایش در هر بخش مشخص شد. حضور کفتار  هایبخشبه 
 افزارنرمنقاط حاصل از مجموعه بازدیدها توسط  ،صحرایی. پس از ثبت اطالعات شدبررسی و رد پا  کفتار حضور مانند: النه، سرگین، الشه

Arc GIS 9.2  در مجموع  ،ه طول انجامیدب 1331تا مهر  1313بازدید میدانی که از مهرماه سال  31طی  انتقال یافت.روی نقشه منطقه
 منطقی با استفاده از رگرسیون ،است های زیستی که زندگی گونه به آنها وابستهرحضور کفتار به همراه برخی فاکتو نقطه حضور و عدم 11

مسکونی و شدت  تیپ زیستگاهی، فاصله از مناطق ارتفاع و گرفتند. نتیجه این پژوهش حاکی از آن بود که دوتایی مورد تجزیه و تحلیل قرار
به خصوص  3 و 2در دو بخش  هانمایهبیشترین فراوانی  ،همچنین .دارد سزاییبهتغییر کاربری زمین در تعیین زیستگاه مطلوب گونه نقش 

 هم در این دو بخش بودند. های کفتارو النه مشاهده شدمناطق دره رومسه و دره نیزار 
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 آغازسر

ی هاگونهبا مشاهده این که جمعیت بسیاری از  ،امروزه
در بسیاری از نقاط از بین رفته و یا رو به انقراض  وحشحیات

ود را با دیگر نیز ارتباط خ هایجمعیتهستند و بسیاری از 
است که به کمک آنها  هاییروشنیازبه  ،اندیکدیگر از دست داده

طول زمان کاهش کیفیت  در را ارزیابی کرده و هازیستگاهبتوان 
با خوردن حیوانات مرده  هاگونهیکی از این  آنها را برآورد نمود.

، هاآلودگینقش مهمی در پاکسازی طبیعت و جلوگیری از انتشار 
 است راهراهکفتار  ،دارد شناختیبومایجاد تعادل  و هابیماری
انقراض آن آثار سوء و مخربی خواهد  بنابراین،. (1311 ،ی)ضیای

 داشت.
 گوشتخواری بزرگ جثه ،(Hyaena hyaena) راهراه کفتار

 ,Reigerدهدمیباز را ترجیح  و ایصخرهکه مناطق  باشدمی

1981; ) (Hofer, 1998.  مناطق خشک و در  بیشتراین گونه
 ,Mendelssohn, 1999; Leakey) کندمیزندگی  خشکنیمه

 . پراکندگی جهانی این گونه شامل شمال و شرق آفریقا،(1999
شمال قفقاز و جنوب سیبری  جزیره عربستان، شبه خاورمیانه،

 ممکن است در نپال هم گسترش یافته در حال حاضر، است.
 خانوادهتنها عضو  انعنوبهاین گونه  (.Hofer, 1998) باشد

جز آذربایجان و منطقه هدر ایران در اکثر مناطق ب (1)کفتارسانان
 از جمله کوهستانی، هازیستگاه بیشترخزری گسترش دارد و در 

(. تاکنون 1311 ،)ضیایی کندمیبیابانی و بلوچی زندگی  استپی،
 انجام شده که از راهراهدر ایران مطالعات محدودی در مورد کفتار 

 به موارد زیر اشاره کرد. توانمیجمله  آن

و تهیه مدل  در پارک ملی خجیر راهراهارزیابی زیستگاه کفتار 
 1315توسط کرمی و همکاران در سال  HEP روش مطلوبیت به
 (1311 و همکاران، کرمی) در پژوهش دیگری انجام شد.

را در پارک ملی خجیر بررسی  راهراهپراکندگی فصلی کفتار 
 مطالعات طرح مدیریت جاجرود 1311در سال  ،د. همچنینکردن

آباد انجام داد، پراکنش کفتار مطالعه شد. از جمله که مشاور بوم
که در داخل کشور با استفاده از رگرسیون چندگانه  هاییپژوهش

، شده است و در این پژوهش از آنها استفاده ،است صورت گرفته
 و جنگلی کمرکولیمطلوبیت زیستگاه  سازیمدل توانمی

 برد را ناممنطقیدوتایی  سرسرخ با استفاده از رگرسیون دارکوب
مسائلی از  .(1313 ،مرادیوارسته ؛ 1313، خسروشاهی بهادری)

زیستگاه، نیازهای ویژه  هایویژگیکمبود اطالعات درباره  مانند

و تهدیدات جوامع محلی و عدم هماهنگی در  هافعالیتگونه، 
 ،در شده لشگر حفاظتی در منطقه حفاظت هایریزیبرنامه

 کنند. ضرورت انجام این تحقیق را روشن می
 هایویژگیهدف از انجام این پژوهش آن است که به بررسی 

زیستی و اکولوژیکی زیستگاه گونه پرداخته و با انجام بررسی 
کمی و کیفی متغیرهای زیستگاه، میزان مطلوبیت آن را برای این 

تواند نقش بسیار مؤثری در حفظ اکوسیستم منطقه گونه که می
ما با انجام این پژوهش به  ،در واقع. آورد دستبه ،داشته باشد

هستیم که آیا عوامل محیطی  هاییپرسشدنبال پاسخ برای 
ناشی از فعالیت انسان و در نتیجه عدم امنیت از عوامل اصلی 

 توانمیآیا و است؟ راهراهکننده مطلوبیت زیستگاه کفتار تعیین
 آورد؟ استفاده از دستبهمدل تناسب زیستگاه را برای این گونه 

روی گشای مشکالت پیشنتایج این گونه مطالعات می تواند راه
اثر تخریب  رب ایگونههرگاه  ،واقع مدیریت زیستگاه باشد. در
عواملی که گونه به آنها  با شناخت از ،زیستگاه دچار تهدید شود

حفاظتی باتوجه به آن  هایطرحتوان دی دارد میوابستگی شدی
  .کردارایه عوامل 

 

 منطقه مورد مطالعه
هکتار در  14/15551با مساحت  ،در منطقه حفاظت شده لشگر

طول  43و 53 ،10 تا 41و   34 ،51استان همدان، بین

عرض شمالی  34و  51 ، 13 تا 34و   11 ، 13شرقی و 
 است نوب شرقی شهرستان مالیر واقع شدهکیلومتری ج 1و در 
برف  صورتبهدر فصل زمستان و  بیشتربارندگی  .(1 )شکل

ماه یخبندان وجود دارد  4ساالنه بیش از  ،. در این منطقهباشدمی
افتد. منطقه در نقاط های دی و بهمن اتفاق میدر ماه بیشترکه 

 . لشگرمتر ارتفاع دارد 2321متر و در نقاط مرتفع  1151پست 
های سنگی تشکیل بزرگ با رگه ، از دو رشته کوه به نسبتدر

 سرده با جهتتوده کوه است. این دو بخش عبارتند از: شده
از مهمترین  .دارد غرب منطقه قراردر شمال که جنوبی -شمالی

دروازه و کل بنه،تخت قندی،کله توانمیارتفاعات این منطقه 
ترین ارتفاع منطقه مرتفع متر 2151ارتفاع  با را که سردهکوه
شامل کوه آهنگران با ارتفاع  ،را نام برد. بخش دوم باشدمی

 2015بید با متر و ارتفاعات موسوم به هوالرسون و کله 2132
بررسی تنوع  .باشدمیدر واقع  متر ارتفاع در جنوب منطقه لشگر

ه گونه از رد 23تعداد  که دهدمیدر این منطقه نشان  ایگونه



 31  در منطقه حفاظت شده لشگر ... (Hyaena hyaena)راههای زیستگاهی کفتار راهسازی نیازمندیمدل

گونه از رده خزندگان و  14گونه از رده پرندگان،  00پستانداران، 
شده لشگردر  گونه از رده دوزیستان در منطقه حفاظت 2

، ین وحوش موجود در منطقه لشگردربیشتر .شناسایی شده است
کل و بز، قوچ و میش است و ارتفاعات منطقه جایگاه مناسبی 

)مهندسین مشاور آید میشمار هجهت رشد و تکثیر این جانوران ب
 .(1311طرح آبریز، 

 

 هاروشمواد و 

 بردارینمونهروش 

در ) منظور سهولت مطالعه ابتدا منطقه به دو بخش: کوه سردهبه
بانی ازناوله( و آهنگران )در جنوب ایستگاه شمال ایستگاه محیط

 ،ها. وسعت هر کدام از این بخششدبانی ازناوله( تقسیم محیط
 های(. از آنجا که گزارش1 )شکل باشدکتار میه 1111حدود

بسیار کمی دال بر مشاهده گونه در بخش جنوبی منطقه یعنی 
. شدمنطقه از مطالعه حذف  آهنگران وجود داشت، این بخش از

های آبخیز به عنوان های حوضهبرداری، از نقشهبه منظور نمونه
با  ،. سپس(1311)مهندسین مشاور طرح آبریز،  پایه استفاده شد

و نظر کارشناسان در داخل  بانانمحیطعنایت به تجربه 
های خطی ترانسکت ،رفتی که احتمال حضور گونه میهایبخش
در هر بخش به شکلی  بردارینمونهشد. نقطه شروع  پیموده
باشد تا امکان تردد کفتار بیشتر  هاآبراههاز  بیشترکه  شد انتخاب

  (.1311 ،همکاران )کرمی و باشد
ها طوری قرار گرفتند که اوال تمام بخش را پوشش ترانسکت

دهند و ثانیا در جهت افزایش ارتفاع پیموده شوند. مسیرهای 
اول،  دوم، دره شامل: دره رومسه، دره نیزار، دره بردارینمونه

 شنی، تخته گرگه، دره کوه سرده، دره جوراب، بریدگی بریدگی
طول مسیرهای پیماش  (. در1 )جدول قاضی بودبنه و چشمه

متر از هم  3با فاصله  ،نفر بود 4گروه مطالعاتی که متشکل از 
ای دال ( و هر نشانه1311، )کرمی و همکاران حرکت می کردند

. هر مسیر در شدثبت  GPS (Garmin72)بر وجود کفتار توسط 
تا  1313شد و در مجموع از مهر  بار پیموده هر فصل حداقل یک

نقاط  ،در پایان .شد بازدید میدانی انجام 31، 1331ماه  مهر
روی نقشه  ArcGIS 9.2 افزارنرمبرداشت شده صحرایی توسط 

 احتمال حضور بینیپیشمنظور (. به1 )شکل منطقه پیاده شد
و  وحشحیاتو جستجوی ارتباط میان پراکنش  هاگونه

 .شودمیآماری استفاده  هایروشپارامترهای زیستگاهی از انواع 

آوری جمع یهادادهاساس نوع  بر وتوجه به هدف پژوهش  با
 کاربه هااین نوع پژوهش های آماری مختلفی که درشده و مدل

 .استفاده شد( 2)مدل همبستگی منطقی دوتاییاز  جااین در .رودمی
 

 
در منطقه حفاظت  راهراهنقاط پراکندگی کفتار  (:1) شکل

 و شواهد حضوربر اساس مشاهده مستقیم  شده لشگردر

 
ای را به این مدل روشی است قدرتمند و متغیرهای رتبه ،در واقع

ضرایب این مدل  ،برد. همچنینمی کاربهخوبی متغیرهای پیوسته 
اگر (Alizadeh et al., 2009). اشندبمی به خوبی قابل تفسیر

د توانمیرگرسیون ن ،تنها از نقاط حضور در آنالیزها استفاده شود

به  (Hengl et al., 2009). .ن متغیرها را بیان کندرابطه بی
حضور  عدم یهادادهایجاد  هبهترین را ،منظور حل این مشکل

 & Engler et al., 2004; Chefaoui) شده است سازیشبیه

Lobo, 2008; Jimenez-Valverde et al., 2008) .

شده وجود  سازیمختلفی به منظور ایجاد نقاط شبیه هایروش
 یحضور در نقاط از روش تولید نقاط عدم ،پژوهش در این .دارد

ندارد با ایجاد یک بافر از نقطه  که به طور قطع گونه حضور
 ,.Hirzel et al., 2001; Sahlsten et al) حضور استفاده شد

با ایجاد یک بافر به اندازه نصف قطر گستره  ،منظوربدین. (2010
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در صورت عدم عدم حضور کیلومتر( نقاط 2)حدود  گونه (3)خانگی
 (Singh et al 2010 ثبت شد ی وجود کفتارهانمایهوجود 

Karanth and Nichols, 1998; Wilson and Anderson, 

به همین تعداد  .شدنقطه حضور تعیین  41 ،در مجموع (.1985
سازی حضور شبیه حضور با روش تولید نقاط عدم نقطه عدمنیز 

عدم حضورگونه  حضور و برآوردور به منظ ،سپس شد. تعیینشده 
 یهادادهمحیطی با  یهادادهجهت ترکیب  GISابزار  از

 .(Beauvais et al., 2006)مشاهدات دوتایی استفاده شد 

وضعیت  گونه حضورعدمدر هر یک از نقاط حضور و  ،منظوربدین
پارامترهای زیستی با توجه به نقشه منابع فیزیکی منطقه 

 افزار( و با استفاده از نرم1311ح آبریز، )مهندسین مشاور طر
ArcGIS 9.2 دوتایی  منظور واردسازی در رگرسیون منطقیبه

  .شدبررسی 
 

 سیرمتغیرهای مستقل مورد بر

در  راهراهبا توجه به مطالعه انجام شده در مورد زیستگاه کفتار 
 انجام شده (1311)توسط کرمی و همکاران  که پارک ملی خجیر

پارامترهای زیستی که  ،توجه به شرایط موجود در منطقهو با  بود
انتخاب و سپس هر پارامتر  ،ارتباط تنگاتنگ با زندگی گونه دارند

این پارامترها عبارت از: فاصله تا جاده،  .(1)جدول  دهی شدرتبه
)تیپ زیستگاهی(، شدت  هابلندی و فاصله تا روستا، تنوع پستی

 .بودند ارتفاع باغات میوه و تغییر کاربری اراضی، فاصله از

 

 روش آماری

بین متغیر وابسته  رابطه سازیمدلرگرسیون منطقی به منظور 
کننده بینیپیشای دوتایی و یک یا چند متغیر محیطی رسته

رگرسیون منطقی  ،رود. به عبارت دیگرمی کاربه)مستقل( 
 متغیر وابسته بر اساس متغیرهای بینیپیشد به منظور توانمی

هر دو داده حضور و  هایی کهدر مدل رود. کاربهکننده  بینیپیش
حضور  توانمی ،شودمیبرده  کاربهدر تجزیه وتحلیل  حضورعدم

رگرسیون  .گونه در جایگاه برداشت نشده را نیز محاسبه کرد
رتبه ای را به خوبی  روشی است قدرتمند ومتغیرهای ،منطقی

ضرایب این مدل به  ،همچنین برد.می کاربهپیوسته  متغیرهای
 (.Alizadeh, 2009) خوبی قابل تفسیر است

لجستیک یک ابزار آماری برای تجزیه و تحلیل  رگرسیون
یک مثال  و حضورعدم حضور/ یهادادهدوتایی از قبیل  یهاداده

. یک مدل است (4)(GLM)ویژه از یک مدل خطی عمومی شده 

رهای محیطی را یک ترکیب خطی از متغی رگرسیون لجستیک
وسیله یک تابع پیوند هشده ب بینیپیشبرای متغیرهای 

شده را به  بینیپیشکه متغیرهای  کندمیبیان  (5)لجستیک
 Guisan and) نمایداحتمالی از صفر تا یک تبدیل می

Zimmerman, 2000) . 
 1یا  حضورعدم)حضور و  حالته باشد که متغیر پاسخ دو هنگامی

ای و یا کمی باشند، کننده طبقه بینیپیش ( و متغیرهای1و 
ای از احتمال رویداد حالت حضور را بر اساس مجموعه توانمی

 نمود. بینیپیش (1)از معادله  متغیرهای وابسته و با استفاده
 

(: متغیرهای محیطی بررسی شده در نقاط حضور 1جدول )

 راهکفتار راه و عدم حضور
 ینوع متغیر زیستگاه وضعیت رتبه

5 >311 

 فاصله تا جاده

4 011-311 

3 311-011 

2 111-311 

1 111> 

5 >3111 

 فاصله تا روستا

4 2111-3111 

3 1111-2111 

2 511-1111 

1 511> 

 ای و کوهستانی )تنوع باال(صخره 3

 هاتنوع پستی بلندی
 )تیپ زیستگاهی(

 تپه ماهور )تنوع متوسط( 2

های ا بوتههای مسطح بزمین 1
 پراکنده )تنوع کم(

 بدون تغییر 1

شدت تغییر کاربری 
 اراضی

 تغییر به کشاورزی 2

 تغییر به جاده و کشاورزی 3

 تغییر به جاده و کشاورزی و صنعتی 4

5 511> 

4 511-1111 

 فاصله از باغات میوه
3 1111-2111 

2 2111-3111 

1 3111< 

 متر1111-2111 1
 ارتفاع

 متر2111-2411 2
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 (1) معادله

 
 

x1 ،x2،… ،xn  0 کننده مستقل و بینیپیشمتغیرهایβ ،1β و 
...nβ باشندضرایب لوجستیک میHosmer and) 

(Lemeshow, 2000 با استفاده از ضرایب محاسبه شده توسط .
احتمال حضور گونه را در هر نقطه  توانمیرگرسیون لجستیک، 

کننده  بینیپیشای از متغیرهای هاز زیستگاه بر اساس مجموع
 کرد. بینیپیشزیستی محیط

استفاده  Gدر این پژوهش، جهت سنجش دقت مدل از آزمون 
شد. در این آزمون، انحراف بین مدل اصلی از مدلی که تمام 

ترین مدل . مناسبشودمی، محاسبه باشدمیضرایب آن صفر 
ی توزیع مربع دارا ،G. آزمون باشدمیدارای بیشترین انحراف 

برابر با تعداد متغیرها در مدل  nاست ) n-1کای با درجه آزادی 
شیب رگرسیون منطقی را برابر  است(. فرضیه صفر این آزمون،

و به منظور ارزیابی  (Alizadeh, 2009)گیرد صفر در نظر می
های توسط مدل )نیکویی برازش(، از آزمون هادادهنحوه توصیف 

 استفاده شد.( 1)و هاسمرلمشو (1)، انحراف(0)پیرسون

 هایدادهدهنده این است که این آزمون، نشان P<1015ارزش 
شده است،  بینیپیشی که توسط مدل هایدادهآوری شده و جمع

توسط مدل صحیح  هادادهخوانی ندارند و توصیف با یکدیگر هم
در این مطالعه، به منظور انجام  (.Alizadeh, 2009)نیست 

مربوط به مدل همبستگی و رگرسیون منطقی دوتایی محاسبات 

  .استفاده شدMinitab13.1® (Minitab, 2000 ) افزارنرماز 
 

  هایافته

 30مورد مشاهده عینی و  5به طورکلی، در طول دوره پژوهش 
مورد النه، دو  3مورد آثار و شواهد به جا مانده از کفتار شامل 

مورد بقایای غذای  2دپا، مورد ر 3(، 2مورد الشه کفتار )شکل 
همراه ستون فقرات که به علت  کفتار )استخوان، جمجمه و شاخ

بانان با تجربه، اندازه آنها با توجه به نظر کارشناسان و محیط
مورد سرگین و سه  23بقایای غذای کفتار تشخیص داده شد( و 

ها و (. به طورکلی، فراوانی نمایه2مورد پلت بود )جدول 
های آبخیز( )جدول )حوزه بود 3و  2شتر در دو بخش مشاهدات بی

های دره اول، دره (. بیشترین تمرکز نیز در قسمت1و شکل  2
(. نقاط 2و جدول  3 دوم، دره رومسه و دره نیزار بود )شکل

سال بررسی با توجه به مشاهدات  طی یک راهراهپراکندگی کفتار 
پا، النه، الشه ها )سرگین، رد عینی و از روی شواهد و نمایه

 نمایش داده شده است. (،1کفتار( در شکل )

 

 
 

 عکس از مزدک خادمی -منطقه حفاظت شده لشگردر -دراثر تصادف با اتومبیل راهراهجسد کفتار  :(2) شکل



 3115بهار و تابستان ، 31 ، شماره7 زیست، سالهای محیطپژوهش 31

  راهراه(: مسیرهای بررسی ونتایج حاصل از مشاهدات میدانی مربوط به پراکندگی کفتار 2جدول)
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 (: فراوانی مشاهدات در هر بخش مطالعات3) شکل

 

جهت انتخاب متغیرهای تاثیرگذار بر زیستگاه مطلوب گونه 
وارد رابطه  ،(1 )جدول محیطیمستقل  متغیرهایتک تک

پارامترها  تمام داد که نتایج نشان .دوتایی شدند رگرسیون منطقی
 بجز پارامتر فاصله از باغات میوه رابطه منطقی برقرار کردند

(p<0.005.) عدم وجود های رگرسیون چندگانهیکی از فرض ،
 ،و زارع چاهوکیهمتا )بی بین متغیرهای مستقل است خطیهم

در یک مدل رگرسیون، هنگامی  (3)خطی چندگانههم (.1311
که بین چندین متغیر مستقل همبستگی باالیی  شودمیمشاهده 

براورد ضرایب با خطا مواجه  وجود داشته باشد. در این صورت،
منظور به ،(. در نتیجه1311 ،همتا و زارع چاهوکی)بی شودمی

دار ماتریس همبستگی در ترهای معنیکنشی بین پارامبررسی هم
شد. از بین پارامترهای بررسی  تشکیل®Minitab13.1 افزارنرم

بلندی، ارتفاع از سطح دریا و فاصله  و شده سه پارامتر تنوع پستی

ازبین این  ،در نتیجه .بودند 1/1باالی  دارای همبستگی دهاز جا
یت آنها پارامتر سه پارامتر با توجه به سایر پارامترها و درجه اهم

پارامترهای شدت  ،. در نتیجهشدانتخاب ارتفاع از سطح دریا 
عنوان به ارتفاع از سطح دریا، فاصله از روستا و کاربری زمین

تاثیر آنها بر  متغیرهای نهایی به منظور تعیین ضرایب آنها و
مطلوبیت زیستگاه گونه وارد تحلیل رگرسیون منطقی دوتایی 

  (.3 )جدول شدند
 

 (01)های سنجش مدلآزمون

انجام  Gسنجش دقت مدل رگرسیون منطقی با استفاده از آزمون 

دهنده آن است که وارد نشان Gآزمون =P 11/1ارزش شد.
حضور و  بینیپیشنمودن متغیرهای محیطی مربوطه، قدرت 

(. همچنین، 3)جدول  دهدمیرا افزایش  راهراه کفتارحضور عدم
لمشو به منظور نحوه  -راف و هاسمرهای پیرسون، انحآزمون

کلی، زمانی که به طور رفت. کاربهتوسط مدل  هادادهتوصیف 

درصد(  5کمتر از p دار باشد )ها معنیاین آزمون Pارزش

در  بردارینمونهکه داده های حاصل از  شودمیگیری نتیجه

های مدل همخوانی ندارد و مدل بینیپیشعرصه با 

 (.Alizadeh, 2009) اسبی نیستمن آمده مدل دستبه

دهنده تناسب قابل قبول ها، نشاناین آزمون باالی P ارزش
  (.4با مدل است )جدول  هاداده

 
 

 مسیرهای برسی بخش
 فراوانی مشاهدات

 بقایای غذایی و پلت ردپا سرگین الشه کفتار النه مشاهده عینی

1 

 - - 1 - - - بریدگی جوراب

 - 1 - 1 - - بریدگی کوه سرده

 - - 1 - - - دره شنی

 - - - - - 1 دره گرگه

2 
 - 1 5 - - - دره اول

 - - 2 - - 2 بنه

3 

 - - 5 1 - 1 دره دوم

 )پلت( 1 بقایای غذا(،( 1 - 4 - 2 - رومسه

 )پلت( 2)بقایای غذا(،  1 - 3 - 1 - دره نیزار

 - - - - - - ازناو -بنه  4

 - 1 2 - - 1 چشمه قاضی 5
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 راهراه(: نتایج اجرای رگرسیون منطقی بر روی پارامترهای موثر بر تعیین زیستگاه مطلوب کفتار 3جدول )

 

 
 

 
 های نیکویی برازشنتایج آزمون (:4) جدول

 روش
مربع 

 کای

درجه 

 آزادی
P 

Pearson 201/124 0 111/1 

Deviance 111/13 0 111/1 

Hosmer-Lemeshow 241/1 2 1114/1 

 

 (11)نمودارهای بازشناختی

کای در برابر احتمال حضور گونه  مقایسه ارزش دلتا مربع
 ،ی که به خوبی با مدل تناسب ندارندیهادادهد جهت تعیین توانمی
رود. دلتا مربع کای تغییرات را به روش آزمون پیرسون  کاربه

ای ط مشاهدهنقا ،. در نمودار حاصل از این روشکندمیمحاسبه 
عنوان یک خوشه با ند بهتوانمی ،باشندکه به یکدیگر نزدیک می

شوند. نقاطی که از خوشه  نظر گرفته باال در بینیپیشقدرت 
 .(4)شکل پایینی دارند بینیپیشقدرت  ،اصلی فاصله داشته باشند

 

Probability

D
e

lt
a

 D
e

v
ia

n
c
e

1.00.80.60.40.20.0

12

10

8

6

4

2

0

Delta Deviance versus Probability

 
  و هادادهای نمایش پراکنش خوشه (:4شکل)

 پرت مدل نقاط
 

 اعتبارسنجی مدل 

 ،شده تا زمانی که اعتبارسنجی نشده باشد دزمون مدل برآورآ
نقطه  11از  ،منظوربدین .همواره با شک و تردید همراه است

 حضورعدمنقطه  11 و حضور نقطه 11برداشت شده تعداد 
 21. از این شدمنظور آزمون مدل به طور تصادفی انتخاب به

یعنی ) مدل همخوانی نداشت هایبینیپیش نقطه با 1تنها  ،نقطه
 راهراه در مکانی که توسط مدل زیستگاه نامطلوب کفتار

دار بودن . به منظور معنی(گونه حضور داشت ،شده بود بینیپیش
کای آزمون مربع زا ،و مشاهدات هابینیپیشو نبودن تطابق 

 افزارنرمدر  ،این آزمون. (Bahadori 2008) استفاده شد

Minitab13.1® دستبه304/10کای برابرمقدار مربع شد. انجام 
 1کای در سطح آمده که از مقدار محاسبه شده در جدول مربع

 .باشدمیبزرگتر  ،است 03/0 که برابر 1درصد و درجه آزادی 
نتیجه گرفت که بین شواهد حضور گونه و  توانمی ،بنابراین

گونه و عدم  حضوردمعنیز بین و مطلوبیت محاسبه شده 
(. 5 داری برقرار است )جدولمطلوبیت محاسبه شده رابطه معنی

ست و باال بینیپیشآمده دارای قدرت  دستبهمدل  ،در نتیجه
داری با های مدل در سطح معنیبینیپیشنتایج مشاهدات و 

  .یکدیگر همخوانی دارند
 

 کای در مرحله ارزیابی مدلمحاسبه مربع (:5) جدول
  حضور دم حضورع 

 مطلوب 11 1 11

 نامطلوب 1 3 11

 مجموع 11 3 21
 

Chi-Sq = 16,364; DF = 1; P-Value = 0,000 

 

 Coef SE پارامترهای توپو گرافی

Coef 

Z P Odds 

Ratio 

CI95% 

Lower 

CI95% 

Upper 

    044/1 -40/1 403/3 -533/1 ضریب ثابت معادله

 51/1 11/1 11/1 111/1 -05/2 121/1 -114/2 تغییر کاربری شدت

 15/5 14/1 15/1 103/1 -11/1 311/1 -151/1 )متر( فاصله از روستا

 11/101311 21/1 15/110 131/1 51/1 453/3 220/5 ()متر ارتفاع از سطح دریا

 =P 111/1              3=درجه آزادی               G = 110/31زمون آماریآ             -344/0 =بیشینه احتمالی
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 تفسیر نتایج
( 3 )جدول راهراه آمده از زیستگاه مطلوب کفتار دستبهدر مدل 

 افزایش و با اراضی مطلوبیت زیستگاه گونه با شدت تغییر کاربری
این نتیجه و نحوه  توجه به با .داردنفی رابطه مفاصله از روستا 

 یم چنین تفسیر کنیم کهتوانمی ،(1 )جدول بندی پارامترهاطبقه
یابد و با افزایش می ارتفاعمطلوبیت زیستگاه گونه با افزایش 

شدت تغییر کاربری و تبدیل اراضی به زمین کشاورزی و احداث 
نه کاهش مطلوبیت زیستگاه گوهمچنین فاصله از روستا  ،جاده
از کفتار را نشانه  هآمد دستبهی هانمایهمیزان وجود  اگریابد. می

 ،اساس مطالعات صحراییبر حضور کفتار در نظر بگیریم، 
بیشترین نقاط ثبت شده از حضور کفتار در منطقه حفاظت شده 

 دره، رومسه، دره نیزاربه ویژه مناطق دره 3و  2لشگردر در بخش 
ارتفاع باال  به دلیل ،(. این مناطق3 )شکل دباشمیدوم  اول و دره

)بین متغیر  هاو بلندی های بسیار و تنوع پستیدارا بودن صخره و
زیستگاه  ارتفاع و تیپ زیستگاهی همبستگی باالیی وجود داشت(

کنند. این مشاهدات با مدل مناسبی را برای کفتار ایجاد می
 بتثمریب ضبا  ارتفاع متغیر .آمده همخوانی دارد دستبه
و پس از آن،  ش داردنقدر حضور کفتار که املی است عمترین مه

 ،همچنین .داردقرار  با ضریب منفی پارامتر شدت تغییر کاربری
از مدل به دست  ضریب فاصله از روستا نیز در مدل منفی است.

ایرانی در  راهراهگیری کرد که کفتار نتیجه چنین توانمیآمده 
گردر مناطق مرتفع نزدیک روستاها منطقه حفاظت شده لش

عنوان زیستگاه به ،ها را که از جاده اصلی فاصله دارندویژه درهبه
های د به الشهتوانمی ،به این ترتیب .کندمیمطلوب خود انتخاب 

های انسانی در اطراف روستاها دسترسی حیوانات اهلی و زباله
پناه  ایصخرهو مناطق  ارتفاعات به از تغذیه پسداشته باشد و 

 ،که از دشمنان اصلی کفتار است های گلهسگ آسیباز  برده و
که  هاییپژوهشبا نتیجه  ،این نتیجه. (3 )جدول در امان باشند

در پارک که  هاییپژوهش و در ترکیه 2114 توسط جان در سال
 در مورد کفتار انجام شده بود نیز مشابهت داشت ملی خجیر

(Can, 2004کفتار1315، رانهمکارمی و ؛ ک .) در هر  راهراه
 .کندمی انتخاب را مرتفع و ایصخره هایقسمت مناطق این دوی

در این  ی حضور کفتارهانمایهاز عوامل دیگری که بر فراوانی 
نخورده بکر و دستمانند به مواردی  توانمی ،مناطق موثر است

دگان گیری پاقرار، بانانمحیطبودن این مناطق، گشت زنی مداوم 
های وجود زبالهو نیزار رومسه و درهنظامی در قسمت جنوبی دره

 ،و الشه حیوانات اهلی در اطراف روستاهاانسانی در پشت پادگان 

بانی ازناوله در قسمت جنوبی این وجود ایستگاه محیط همچنین
کفتار  زیست افزایش امنیت این مناطق برای که سببها بخش

 شده است، اشاره کرد.
زا و ایجاد مرگ و میر برای کفتار یکی از عوامل تنش جاده
، همکاران )کرمی و استر ثبر جمیت کفتار مو هک باشدمی

اراک در بخش غربی و جاده فرعی  –وجود جاده مالیر(. 1311
 ،(1 )شکل جوزان در قسمت جنوبی منطقه مورد بررسی -جوراب

امنی و و ایجاد نا منطقهسمت قارتباط بین دو  کاهشبر  هالوع
 سبب دود پارکحانونی در مقو افزایش شکار غیر داصو  سر

 و در عمل 5و  4 ، 1 هایبخشکاهش پراکنش طبیعی کفتار در 
وسعتی در منطقه شده محدود شدن کفتار به مناطق کم سبب
محدود شدن ارتباط جمعیت این منطقه با  سبب امراین  .است

اهش تنوع ژنتیکی ک سبب ،به مرور زمان که شودمیسایر مناطق 
له با شد. این مسا و انقراض جمعیت کفتار در این منطقه خواهد

که پراکندگی کفتار را در منطقه نشان  (1) نگاه کردن به شکل
با  هدست آمدهدر مدل ب نکتهاین  کامال مشهود است. ،دهدمی
نشان داده تغییر کاربری  شدت ریب منفی مدل برای متغیرض

کرمی و همکاران در  انجام شده توسط . در مطالعاتتشده اس
یکی از عوامل  هانوع کاربری و وجود جاده پارک ملی خجیر نیز

، همکارانکرمی و ) پراکنش طبیعی کفتار بود مانعبود که 
هایی که در دره رومسه و دره نیزار در اطراف النه (.1311

بز،  کل و مانندو جمجمه حیوانانی  هااستخوان ،شناسایی شدند
 .شد های اهلی، شغال و االغ مشاهدهمیش، گراز، سگ و چقو

البته هیچ گونه گزارشی از حمله این گونه به حیوانات اهلی در 
به منظور تعیین رژیم غذایی  ،این منطقه موجود نبود. در هر حال

یکی  تری صورت گیرد.کفتار در این منطقه باید مطالعات گسترده
این است که  ،دارد کفتار وجوداعتقادات نادرست که در مورد  از

وفاداری مرد به  سبب همراه داشتن آلت تناسلی کفتار ماده
که است شده  سبب امر این .(1311 ،ضیایی) شودمیهمسرش 

افراد ناآگاه نسبت به شکار این گونه اقدام کنند. متاسفانه در این 
منطقه نیز این عقیده رواج دارد، به طوری که در دو مورد الشه 

باید  ،بود. در پایان ریده شدهبار مشاهده شده آلت تناسلی کفت
نشان کرد که مطالعه حاضر تنها پراکندگی و مطلوبیت  خاطر

ها با آنالیز را در این منطقه مشخص کرده و راهراه نسبی کفتار
توجه به مشاهدات صورت گرفته در طول زمان پژوهش انجام 

موجود در مورد این خال اطالعاتی  شده است تا بتوان بخشی از
تعیین پراکندگی دقیق این  ،در واقع .گونه در منطقه را پر کرد
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 .ای داردهای تلهگونه نیاز به زمان بیشتری و استفاده از دوربین
برداری بدون خطا مشاهده گونه در طول نمونه ،به عالوه

. حتی اگر یک گونه در یک مکان حضور داشته باشد، باشدمین
ها و جستجوها نمایان نشود. اگر جمعیت ررسیممکن است در ب

بررسی ناکافی و  هایروشمورد بررسی کوچک باشد، یا 
و ممکن است  شودمیپیدا کردن گونه مشکل  ،نامناسب باشد

گونه در  ،که در حالی .وسیله مشاهده کننده کشف نشودهگونه ب
آن جا حضور دارد. شکست در کشف یک گونه وقتی که آن گونه 

بررسی شده و  یهادادهدارد منجر به عدم حضور کاذب در حضور 
شود که مشکالتی را در واقعی گونه میاطالعات توزیع غیر

 آورد.وجود میهها بآنالیزها و مدل

مطالعات جامع و کاملی در مورد  شودمیپیشنهاد  نتیجه در
وضعیت جمعیتی این گونه و عوامل تهدیدکننده آن در این منطقه 

توسط سایر روش های ارزیابی  نیز زیستگاه گونه .دصورت گیر
 .زیستگاه مورد بررسی قرار گیرد

 

 دانیتشکر و قدر

های کارشناسان محترم اداره وسیله از زحمات و راهنماییبدین
 و زحمتکش بانانمحیطشهرستان مالیر و  زیستمحیطحفاظت 

خانی ریاست محترم اداره محیط صفیمهندس جناب آقای 
 نماییم.تقدیر و تشکر می ،رستان مالیرزیست شه
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