
 

  111تا  111، از صفحه 1931، بهار و تابستان 11، شماره 6سال  ست،یزطیمح یهاپژوهش

 

  بز و کل ستگاهیز تیمطلوب بر روکوچ ریعشا ریتاث یبررس

(Capraaegagrus aegagrus) الر یمل پارک در 

 

 
 6مصطفوي سيدمهدي ،5گلجاني رضا ،4مهرابي اكبرعلي ،3كرمي محمود ،2*كابلي محمد ،1فالحي منوچهر

 
 زیستشکار و صید، سازمان حفاظت محیط حفاظت و مدیریتکارشناس ارشد دفتر  1

 زیست، دانشکده منابع طبیعي، دانشگاه تهرانگروه محیطدانشیار  2
 واحد علوم و تحقیقات اسالميدانشگاه آزاد ، زیست و انرژیمحیطدانشکده عضو هیات علمي  3

 طبیعي، دانشگاه تهراندانشکده منابع، احیاء مناطق خشک و کوهستانياستاد گروه  4
 علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمي واحد ، زیست و انرژیمحیط، دانشکده زیستيها و تنوعزیستگاهگروه زیست، کارشناس ارشد محیط 5

 زیست استان البرز، اداره کل محیطزیستيتنوعکارشناس ارشد موزه تاریخ طبیعي و  6

 
 (01/04/1314: بیتصو خی؛ تار11/08/1310: افتیدر خی)تار

 

 
 چکيده

 حدود ،در این منطقه باشد.راس مي 600های بز وحشي در ناحیه البرز مرکزی با جمعیتي در حدود پارك ملي الر یکي از بهترین زیستگاه

به  ،1381این مطالعه در سال  .سکني دارندروز از سال)از اواخر خرداد ماه تا اواخر شهریور ماه(  100حدود  روکوچخانوار از عشایر  281
آن و بعد از حضورشان در منطقه )بهار و تابستان(  مطلوبیت زیستگاه بز وحشي در قبل بر آنها و احشام رومنظور بررسي تاثیر این اقوام کوچ

جهت، تنوع پستي و  ،مستقل محیطي شامل ارتفاع، شیبگرفته است. برای تعیین مطلوبیت زیستگاه از نقاط حضور گونه و متغیرهای  انجام
تحلیل عاملي  ن ورودی روشهای اصلي و نقاط حضور عشایر به عنوانقشه جاده ،ان شامل پلنگ و گرگخوارنقاط حضور طعمه ،بلندی

های مطلوب پس درصد زیستگاه 20دهند بیش از مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان مي بیومپرافزار در نرم (ENFA) شناختيآشیان بوم
که جمعیت به معني ابد، بدینیگرایي گونه افزایش مي. عالوه بر آن میزان حاشیهشوددسترس گونه خارج مياز  روحضور عشایر کوچ از

 کند. شناختي گونه کاهش پیدا ميشود و آشیان بومای رانده ميهای حاشیهزیستگاه
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 سرآغاز
وحش بهبود های مدیریت حیاتترین فعالیتکي از اساسيی

وحش، زیستگاه و یکي از دالیل عمده کاهش جمعیت حیات
 صورتبهها این گونه کهه نحوی ب ،استنابودی زیستگاه 

های زیستگاهي منزوی در لکهنیمههای منزوی و جمعیت
)رضایي و اسکافي،  دهندقطعه شده به زندگي ادامه ميقطعه
عمل آمده فراواني عوامل هی بها(. بر اساس بررسي1382
های کننده مناطق تحت حفاظت و به تبع آن زیستگاهتهدید
کني، رویه، قطع اشجار، بوتهشکار بي :در ایران شاملوحش حیات
برداری از معادن، خطوط انتقال نیرو، چرای بهره سازی،جاده
رویه، های نظامي است که از این میان شکار بيرویه و فعالیتبي

عوامل تهدیدکننده  ترینمهمکني به ترتیب رویه و بوتهچرای بي
شوند وحش محسوب ميهای حیاتها و زیستگاهجمعیت

 (. 1331)مجنونیان، 
تحت حفاظت، به ویژه در برخي متاسفانه در برخي از مناطق 

همه ساله یک  روکوچهای ملي نظیر پارك ملي الر، عشایر پارك
 کنند. با توجه به ایندوره چند ماهه را در این مناطق سپری مي

ند، شوعنوان دام اصلي عشایر محسوب ميهکه گوسفند و بز ب
ها یکي از عوامل تهدیدکننده در این دسته از رویه دامچرای بي

نتیجه افزایش  اتقلیل قدرت تولید علوفه عمدتمناطق است. 
ها بدون توجه به ظرفیت طبیعي مراتع است غیرقانوني تعداد دام

های (. کاهش ظرفیت مراتع بر وسعت زیستگاه1338)فیروز، 
حتي  گاهيگذار بوده و وحش در این مناطق تاثیرحیاتمطلوب 

در این مناطق مستقر وحش حیاتهای منجر به مهاجرت گونه
 د.شومي

 ،وحشحیاتاعمال مدیریت جهت حفاظت از هایروشیکي از 
 هایاقدام های مطلوب گونه و متمرکز نمودنتعیین زیستگاه
تواند سازی مينقاط است. استفاده از تکنیک مدل حفاظتي در این

ای از واقعیت مدل چکیده ،کمک موثری در این راه باشد. در واقع
مندی از عناصر اساسي یک رود که توصیف قاعدهشمار ميهب
 (.1382دهد )رضایي و اسکافي، له را نشان ميامس
های گیاهي و گونه مکانيسازی پراکنش به منظور شبیه ،امروزه
مورد استفاده قرار کننده فراواني بینيپیش هایمدل ،جانوری
 های کمي یا کیفي بین حضورها رابطهاین نوع مدل .گیردمي

منطقه،  گونه و متغیرهای محیطي نظیر شرایط آب و هوایي
شناسي، پوشش گیاهي، کاربری عرصه و پراکنش انساني زمین

جهت تعیین مطلوبیت  (.Austin et al., 1990)کنند ایجاد مي
های متعددی استفاده نمود. تفاوت توان از روشزیستگاه گونه مي

های مورد نیاز است. ها نوع کیفیت دادهاصلي بین این روش
 :های حضور و عدم حضور دارند شاملي که نیاز به دادههایمدل
 افزایشيعمومي  هایمدل ،(1)(GLM) عمومي خطي هایمدل

(GAM)(2)، بندی و تجزیه و تحلیل درخت رگرسیوني وطبقه 
 Manel et al., 1999; Guisan) استروش شبکه عصبي 

and Zimmerman, 2000.) 
که  های حضور گونه دارنداز آنالیزها فقط نیاز به داده ،دسته دوم
 شناختين روش تحلیل فاکتورهای آشیان بومتوامي از آن جمله

(ENFA)(3)  رود کار ميهزماني ب دسته از آنالیزهارا نام برد. این
که اطالعات مربوط به عدم حضور گونه ناکافي است و یا 

 باشد.نميپذیر دسترسي به این اطالعات امکان
بر و  (Biomapper)نرم افزار بیومپر  به کمک ،ENFA آنالیز

افزارهای آماری برای تهیه پایه سامانه اطالعات جغرافیایي و نرم
 م شده درآن جا آنالیز  .کندهای مطلوبیت زیستگاه عمل ميمدل

ENFA، های اصلي به محاسبه مشابه آنالیز تجزیه به مولفه
ای از توزیع دهنده بخش عمدهکه توضیح پردازدمي يفاکتورهای

زیست گونه است. مشابه آنالیز تجزیه متغیرهای اکولوژیکي محیط
فاکتورهای محاسبه شده با یکدیگر  ،های اصليبه مولفه

 Hirzelet) همبستگي ندارند ولي از نظر اکولوژیکي معني دارند

al., 2002.)  مزیت استفاده از این روش آن است که بر خالف
ها حساس نیست ، به کیفیت و کمیت دادهGLMروش 

(Hirzel, 2001.) 
روزه را در تمامي  100ک دوره یفراواني  ،روکوچعشایر 
به نظر  ،روشوند. از اینهای پارك ملي الر مستقر ميزیستگاه
گونه و نیز کاهش وسعت  در کاهش مطلوبیت زیستگاه رسدمي

در این پژوهش با تعیین نقاط  بنابراین، .هستندآنها بسیار موثر 
حضور گونه در قبل و بعد از حضور عشایر و نیز تهیه نقشه 

م آن جا افزار بیومپر و متغیرهای مستقل محیطي و استفاده از نرم
های ، میزان تاثیر حضور عشایر بر وسعت زیستگاهENFAآنالیز 
ها مورد بررسي قرار مطلوبیت زیستگاه دسترس و نیز میزانقابل 
 .گرفت

 

 هامواد و روش
 مورد مطالعه منطقه
 دوده ـي الر در محـوان پارك ملـــورد مطالعه با عنـدوده مـمح



 119  الر یدر پارک مل( Capraaegagrusaegagrus)کل و بز  ستگاهیز تیرو بر مطلوبکوچ ریعشا ریتاث یبررس

تـا   52-35طـول شـرقي و   00-52تـا   33-51جغرافیائي 

05-36 ده اسـت.  شـ شرق تهران واقع عرض شمالي در شمال
 ،هکتـار اسـت. امـروزه    23510محدودة رسمي این منطقه حدود 

در ایـن منطقـه    استقرار انساني )نقاط شـهری و روسـتایي(  محل 
های مهم عشـایری  این ناحیه یکي از زیست بوم ،اما .وجود ندارد

کننـد. )غفـاری و   است که دوره ییالقي خود را در آن سپری مـي 
 281مشـتمل بـر   آبادی عشایری  60در حدود (. 1382، همکاران
هـر   .انددر این منطقه پراکندهروز از سال را  100در حدود خانوار 

دهـد کـه در سـیاه    آبادی دو تا هشت خانوار را در خود جای مـي 
هر  آبادی عشایری )معموالها مستقر هستند. هر یک تا پنج چادر

این عشایر کـه  سه آبادی( در درون یک سامان عرفي قرار دارند. 
از عشایر کوچنده دیگر  بیشتر ،سامان عرفي مستقر هستند 20در 

که با توجه به مالحظات سیاسي، امنیتـي و   باشندمينقاط کشور 
هـای  هـای قاجاریـه و پهلـوی از سـوی حکومـت     نظامي در دوره

ایـن   ،به همین دلیل .اندمرکزی وقت به حاشیه تهران کوچ کرده
ی مثـال  مختلف هستند. برا یهاقومیتجمعیت اندك ترکیبي از 

هـای  های یاد شده که از سـامان گردانخانوار از عشایر و رمه 46
عرفــي خرســنگ، ســودر، کهریــزك، ملــک چشــمه، شــکارك و 

 161 .کنند از عشایر کرد کرمانشـاه هسـتند  استرکلک استفاده مي
هـای عرفـي سـفیدآب، کمردشـت، بسـتک،      خانوار که در سامان

گچ، پیازك مرغسر، یوردقیدر، پشم لشم، سرخک، گلهرود، خشک
شوند، از اقوام لـر سـاکن لرسـتان    و بخشي از نمدکوثر مستقر مي

خانوار از عشایری کـه در سـامان عرفـي نمـدکوثر      30اند و بوده
، باشـند )غفـاری و همکـاران   هستند از عشایر عرب خوزستان مي

1382.) 
دیگر در ایـن   رونوار کوچخا 44عالوه بر خانوارهای مذکور، حدود 
هفت خـانوار سـنگ سـری، شـش      :منطقه وجود دارند که شامل

 15خـانوار سـودری و    10خانوار ورامیني، شش خـانوار پـازوکي،   
سری، ورامیني، پـازوکي  خانوار فیلستاني هستند. خانوارهای سنگ

اند و نیاکـان آنهـا تحـت تـ ثیر     ایلیاتي نداشته یاو فیلستاني منش
گردانـي را  مهاجر )نظیر طوایف هداوند( زندگي رمه روجوامع کوچ
های قومي فارسي اند. این گروه از عشایر در شمار گروهآغاز کرده
تـوان  مـي  ،بر ایـن اسـاس  های جنوبي البرز قراردارند. زبان دامنه

گفت چهار گروه قومي لر، کرد، عرب و فـارس در منطقـه مـورد    
 (.1382، رانکنند )غفاری و همکامطالعه زندگي مي

 ای ـهگونه يـگذرانای تابستانـهرین زیستگاهـن منطقه از بهتـای

که شود های البرز محسوب ميدر رشته کوهوحش حیاتمختلف 
خزنده، دو  گونه 23، گونه پرنده 105گونه پستاندار،  28تا کنون 

 است شناسائي شدهدر آن  ماهيک گونه یگونه دوزیست و 

 .(1382 ، )شهبازی وهمکاران
 

 پژوهشروش 

 بردارينمونه
روز قبل از ورود عشایر به  20ثبت نقاط حضور کل و بزها طي 

پس از  چنینهمو  1381از فروردین لغایت خرداد سال  ،منطقه
م شد. در آن جا ورود عشایر از خرداد تا شهریور همین سال 

قبل از حضور عشایر و حضور کل و بز نقطه  40تعداد  ،مجموع
به منظور  نقطه پس از ورود آنها به منطقه ثبت شدند. 31

جلوگیری از تاثیر تغییرات فصلي و تغییر رفتار گونه طي 
 بخش عمدهاز ورود عشایر، تالش شد تا  پسبرداری قبل و نمونه
دوره زماني بسیار کوتاهي درصد( در  10)در حدود ها بردارینمونه

از ورود آنها به منطقه  پسشامل قبل از ورود عشایر و بالفاصله 
 م شود.انجا

 

 هاي زیستگاهيگيري متغيراندازه
با توجه به زیست شناسي گونه تعداد هفت متغیر مستقل محیطي 

تنوع پسـتي و بلنـدی، نقـاط حضـور      ،ارتفاع، شیب، جهتشامل 
هـای موجـود در   خواران شامل گرگ و پلنگ، نقشـه جـاده  طعمه

نقـاط حضـور عشـایر )مکـان     ک متغیر انساني شـامل  یمنطقه و 
در این آنالیز مورد هایشان( های مورد استفاده داماسکان و چراگاه

 . قرار گرفتاستفاده 
 

 هاسازي دادهآماده
لیزها های زیستگاهي جهت اجرای آنارستری متغیر هایالیه ،ابتدا
افزار بیومپر تهیـه و وضـعیت نرمـال بـودن و نیـز میـزان       در نرم

 بـه روش  ،هـا برخـي از الیـه  همبستگي بین آنهـا بررسـي شـد.    

BOX-COX  بـرای محاسـبه میـزان همبسـتگي      .نرمال شـدند
کـه   آن هماتریس همبستگي آنها محاسبه شد. با توجه ب، هامتغیر

 بنـابراین بوده است،  85/0 کمتر ازین متغیرها میزان همبستگي ب
 . نشدندحذف  از آنالیزهیچ یک از متغیرها 
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 هایافته

 تجزیههه و تحليههر پارامترهههاي آکههيای اكولوژیهه   
(ENFA) 

گرایــي  و تخصــ   (Marginality)گرایــي  فــاکتور حاشــیه 
(Specialization)  حاسبه شد از ورود عشایر م پسگونه قبل و

ه زیستگاه گوندهنده تفاوت نشان ،گرایي(. فاکتور حاشیه1)جدول 
 ،باشد. مقدار کم نزدیک به صفرمورد مطالعه از شرایط موجود مي

دهد که گونه مربوطه تمایل به زندگي در شرایط میانـه  نشان مي
ـ  محدوده منطقه مطالعاتي را دارد. مقادیر نزدیک بـه  نشـان   ،کی

ای های بسیار کرانهدهد که گونه تمایل به زندگي در زیستگاهمي
ـ گرایي نیـز از صـفر تـا    رد. مقدار فاکتور تخص ا دامنطقه ر ک ی

دهنـده یـک گونـه    نشـان  ،متغیر است. مقادیر نزدیـک بـه صـفر   
گونه دارای توان تحمـل پـایین    ،عبارت دیگره متخص  است. ب

باشـد و یـا گونـه دارای    زیست خود مير محدوده شرایط محیطد
میدان اکولوژیک کـم عرضـي اسـت کـه تمایـل بـه زنـدگي در        

 زیست خود را دارد.محدوده باریکي از شرایط محیط
 

گونه قبر و  پذیريتحمرو  گرایيحاکيهميزای  (:1)جدول 

 از ورود عشایر پس
 فاكتور قبر از ورود عشایر بعد از ورود عشایر

 گرایيحاشیه 416/0 353/0

گرایيتخص  431/0 304/0  

 

 نقشه مطلوبيت زیستگاه
سـه   ،(McArthur)بر اساس معیار چـوب شکسـته مـک آرتـور     

این آنالیز برای تولید نقشه مطلوبیت زیستگاه انتخاب  فاکتور اولیه
درصـد   15 گرایـي و حاشـیه درصـد   46/13شد کـه در مجمـوع   

 کند.گرایي را ارایه ميتخص 

 
 

 Boyceتعيين الگوریتم مناسب با استفاده از کاخص 
الگـوریتم  ( Boyce et al., 2002)با استفاده از شـاخ  بـویس   

مناسب جهت تعیین نقشه مطلوبیت زیسـتگاه در هـر دو مرحلـه    
 هـر الگـوریتمي کـه دارای شـاخ      ،انتخاب شـد. در ایـن روش  

تـوان بـه عنـوان    شتر و انحراف معیار کمتر باشد را مـي یبویس ب
با توجه به نتایج حاصله  ،رواز این .الگوریتم مناسب در نظر گرفت

برای تولید نقشـه   (Harmonic) (، الگوریتم هارمونیک2)جدول 
 .شدمطلوبیت در هر دو مرحله انتخاب 

 

 ستگاهیز تينقشه مطلوب
ـ تعداد سـه کـالس جهـت ته    س،یاساس شاخ  بو بر نقشـه   هی

در نظـر   ریدر مرحله قبل و پـس از ورود عشـا   ستگاهیز تیمطلوب
های مطلویت زیستگاه قبل و پس از ورود عشایر گرفته شد. نقشه
های زیر حاصـل شـد   بندی صورت گرفته به شکلبر اساس طبقه

 (.4 يال 1 یها)شکل

 

بيني مدل برآورد کهده از رریه    رزیابي صحت پيشا

 Boyceکاخص 
 Boyce از شـاخ   ،هـا بینـي مـدل  جهت ارزیابي صـحت پـیش  

+ تغییر پذیر است. مقـادیر  1 تا -1مقادیر شاخ  از . شداستفاده 
مقـادیر   ،دهنده یک مـدل تصـادفي اسـت   نشان ،نزدیک به صفر

دهنده زیستگاه با کیفیت پایین است و گونـه از ایـن   نشان ،منفي
 ،مقـادیر مثبـت   و کنـد ار استفاده مـي ذعنوان مسیر گها بهعرصه
نقـاط پـراکنش    دلیـل دهنده مدلي است که محاسبه آن به نشان

. (Hirzel et al., 2006)شـود  حضور گونه در آنالیز استفاده مـي 
 1مقـادیر شـاخ  بـویس بـه سـمت      (، 2) اساس نتایج جدولبر

 133/0رفته مقادیر شـاخ   کارههای بگرایش دارد و در الگوریتم
دهنـده صـحت   که این مقادیر نشـان  شده استحاصل  156/0 و

 .باشدميمدل 

 از ورود عشایر پسو هاي مختلف قبر مقایسه کاخص بویس در الگوریتم (:2)جدول 
Boyce index± SD 

 از ورود عشایر( پس)
Boyce index± SD 

 Algoritm قبر از ورود عشایر((

013/0 ±  864/ .  45/0 ±  36/ .  Median 

008/0 ±  156/ .  013/0 ±  133/ .  Harmonic 

002/0 ±  145/0  021/0 ±  883/ .  Geometric 

016/0 ±  312/0  048/0 ±  615/ .  Minimal Distance 
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 ستگاه كر و بز قبر از ورود عشایرمطلوبيت زی (:1ککر )

 

 

 
 و مطلوب( قبر از ورود عشایر ندي مطلوبيت زیستگاه كر و بز )نامطلوب، بينابينيبربقه (:2ککر )
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 از ورود عشایر پسمطلوبيت زیستگاه كر و بز  (:3ککر )

 

 
 از ورود عشایر پسو مطلوب(  ندي مطلوبيت زیستگاه كر و بز )نامطلوب، بينابينيربقه ب (:4ککر )

 

 گيريبحث و نتيجه
متـر   2500واقع بودن در ارتفاع بـاالتر از   دلیلپارك ملي الر به 
های ایران(، دارای سیمای مرتعـي اسـت و بـا    )حد رویش جنگل

توجه به اقلیم خـا  منطقـه و کوتـاهي دوره رویـش بـه دلیـل       
هـای گیـاهي قابـل تـوجهي     های طوالني، از تنوع گونـه زمستان

 باشد.برخوردار نمي
در پایان فصل بهـار و   متاسفانه با ورود دامداران مجاز و غیرمجاز

گیاهـان از بـین    بیشـتر ، یشانهاتوسط دام رویه گیاهانچرای بي
کـه در روزهـای    نحـوی به  ؛شودرفته و خاك از پوشش تهي مي

، این منطقه بـه  کنندپایاني تابستان که عشایر منطقه را ترك مي
جا مانـده از آنهـا تبـدیل    ه های بهایي عریان همراه با زبالهدشت
 شود.مي

حضور عشایر در منطقه با توجـه بـه ماهیـت ایجـاد      ،کليبه طور
محـدوده مـورد    ،زیـرا  .انگیز اسـت های ملي بسیار سوال برپارك

بندی اتحادیه جهاني حفاظت از طبیعت در مطالعه بر اساس طبقه
گیـرد. براسـاس   ( قرار مـي National Parkملي  )پارك IIطبقه 
بـرای   بیشـتر هستند کـه   های ملي مناطقيبندی، پاركاین طبقه

گیرنـد  هـا و تفـرج تحـت مـدیریت قـرار مـي      حفاظت اکوسیستم
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(. همچنین ممنوعیـت تیرانـدازی، شـکار، ورود    1381، )مجنونیان
کنـي و تجـاوز و تخریـب    احشام، تعلیف احشام، قطع اشجار، بوته

صـراحت در قـوانین و مقـررات    بـه  های ملي زیست پاركمحیط
قید  (10الي  هفتهیات وزیران )مواد زیست و عالي محیطشورای

 .(1383 زیست،است )قوانین و مقررات سازمان محیط شده
با وجود مواد قانوني متعدد جهت حذف عشایر از منطقه، متاسفانه 

اقدام موثری صورت نگرفته اسـت.   مشکلتاکنون جهت رفع این 
به منظور بررسي تاثیر عشایر بر مطلوبیت زیستگاه گونه  ،رویناز ا

 کل و بز در مرحله قبل و بعد از حضور عشایر میزان مساحت هـر 
و مورد مقایسه قرار یک از سه کالس مطلوبیت زیستگاه محاسبه 

 . گرفت
هکتـاری   23510گر این است کـه از مسـاحت   نتایج حاصل بیان

 22301عشـایر، میـزان    پارك ملـي الر در مرحلـه قبـل از ورود   
هکتـار را   2884هکتار از مساحت منطقـه را زیسـتگاه نـامطلوب،   

ار آن را زیستگاه مطلـوب تشـکیل   هکت 1113زیستگاه بینابیني و 
هکتــار از  23806از ورود  پــسدر مرحلــه  چنــینهــمدهــد. مــي

هکتـار را زیسـتگاه    2163مساحت منطقه را زیستگاه نا مطلـوب، 
 دهـد. آن را زیستگاه مطلوب تشـکیل مـي  هکتار  1613بینابیني و
هکتار بـه مسـاحت    1013در زمان حضور عشایر میزان  بنابراین،

 313میـزان   ،ده است. در نتیجـه شزیستگاه نامطلوب گونه اضافه 
 380از زیسـتگاه بینـابیني و میـزان    درصـد(   25)در حدود هکتار 
 از زیستگاه مطلوب گونه کاهش پیـدا درصد(  20)در حدود هکتار 

هـای  که مجمـوع مسـاحت زیسـتگاه    با توجه به این کرده است.
بینابیني و مطلوب )کل زیستگاه مورد استفاده گونه در پارك ملي 

هکتار بـوده اسـت، کـاهش     4881الر( قبل از ورود عشایر حدود 
جا کـه   از آنهکتاری از آن عدد بسیار قابل توجهي است.  1013

تواند بـه  مي و بینابیني مطلوب هایاین مقدار از مساحت زیستگاه
 مـورد اسـتفاده  عنوان بهترین محل پناه، تغذیه، فرار و نظـایر آن  

بـر شـرایط    یحضـور عشـایر تـاثیر بسـیار شـدید      بنابراینگردد، 
 مطلوب زیست گونه دارد.

و پس از  0/ 416قبل از ورود عشایر یيگراحاشیه میزان ،چنینهم
این  مقدار نزدیک به صفرکه  آن جامحاسبه شد. از  353/0آن 

دهنده تمایل گونه به زندگي در شرایط میانه و مقدار نشان نمایه
دهنده این است که گونه تمایل به زندگي در نزدیک به یک نشان

با ورود  ،بر این اساس .داردای منطقه را های بسیار کرانهزیستگاه
از دست عشایر، گونه تمایل به زندگي در شرایط میانه زیستگاه را 

شود. در ای منطقه رانده ميهای کرانهزیستگاهبه داده و به ناچار 
به  432/0با ورود عشایر از گرایي گونه تخص نتیجه مقدار 

کاهش پیدا کرده است. نزدیک شدن این مقدار به صفر  304/0
دهنده یک گونه متخص  است به عبارتي میدان نشان

اکولوژیک گونه را کاهش داده و گونه را وادار به زندگي در 
نتایج مطالعات محدوده باریکي از شرایط زیست خود نموده است. 

( 1381 ،فراشي و همکاران)( در این منطقه و 1388 ،مصطفوی)
ای ونهدر پارك ملي کاله قاضي نیز موید آن است که کل و بز گ

با توان تحمل پایین در محدوده شرایط محیطي خود است و 
اغلب در ارتفاعات میاني تا باالیي همراه با شیب زیاد یافت 

های شود. متاسفانه کل و بز پارك ملي الر به دلیل حضور داممي
های گله و افزایش گردشگران از ارتفاعات میاني به عشایر، سگ

 در این مناطق نیز دایما با آشفتگي وارتفاعات باال رانده شده و 
 .رو هستندهقانوني روبغیر استرس فراوان ناشي از شکار

هـای عرفـي عشـایر    لزوم تعیین دقیق سـامانه  ،نتایج این مطالعه
های مخـت   به منطقه را در کوتاه مدت و حفظ زیستگاه کوچرو
 های عشایر حق ورود به آن را نداشته باشند راوحش که دامحیات

شود تـا سـازمان حفاظـت    پیشنهاد مي ،چنینهمکند. پیشنهاد مي
زیست در دراز مدت با تکیه بر قوانین و مقـررات موجـود و   محیط

های ملي، مانع از ورود عشایر نحوه مدیریت پارك هایشیوه نامه
به منطقه گردد. نتیجه این امر افزایش سطح حفـاظتي منطقـه و   

وحش منطقـه  هي برای حیاتفراهم شدن شرایط مطلوب زیستگا
 .خواهد بود
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