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 پستانداران، مطالعه مورديگونه اي ع تنوغنا و تاثير اندازه و شكل مناطق حفاظت شده بر 
  استان كهگيلويه و بويراحمد

  له باقريحو را *منصوره ملكيان
  گروه محيط زيستدانشكده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان،  اصفهان،

 19/10/92 :تاريخ پذيرش    7/1/92: تاريخ دريافت

  چكيده

جهت راحي و انتخاب مناطق طدر  كه بايد ر مي گذارندثه احفاظت شد طقامناي  گونهو تنوع  بر غنايماي سرزمين سمتعدد پارامترهاي 
و اندازه منطقه حفاظت شده بر تنوع و غناي گونه اي حاشيه در اين پژوهش تاثير دو پارامتر . ورد توجه قرار گيرندم از گونه هاحفاظت 

بررسي و سرخ، دناي شرقي، خامين، ديل و تنگ سولك  خئيزدنا، و بوير احمد شامل  شش منطقه حفاظت شده استان كهگيلويه
و تنوع ) 65/19(بيشترين مقدار غنا . در اين مناطق مشاهده و ثبت شدبزرگ جثه  پستاندارگونه  20در مجموع تعداد . شد
سولك بدست تنگ در منطقه ) 79/0(نه اي و تنوع گو) 45/9(مقدار غنا ترين  منطقه حفاظت شده دنا و كمدر ) 64/1(اي  گونه
و  منطقه حفاظت شدهاز مساحت  پستانداراناي  ها با استفاده از رگرسيون خطي بيانگر تأثيرپذيري مثبت غنا و تنوع گونه دادهتجزيه . آمد

زيستگاهها و محدود شدن روند تخريب با توجه به  .باشد مي) نسبت محيط به مساحت( منطقهتاثيرپذيري منفي اين پارامترها از شكل 
حفاظت از تنوع زيستي به مناطق چهارگانه، جلوگيري از كاهش نسبت محيط به مساحت و تالش در افزايش وسعت مناطق 

  .تواند در راستاي مديريت بهتر و حفاظت از تنوع زيستي استان كهگيلويه و بوير احمد ثمربخش باشد يم

   اشيهاثر حشانون وينر،  نمايه، همگن غناي گونه ايشده،  مناطق حفاظتتنوع زيستي، : كليديواژه هاي 

  mmalekian@cc.iut.ac.ir  :پست الكترونيكي،  03133911024 :تلفننويسنده مسئول، * 

 مقدمه

 ندسيع با ارزش حفاظتي زيادواراضي مناطق حفاظت شده 
هاي گياهي و  شگاهكه با هدف حفظ و احياي روي

 اين مناطق .شوند هاي جانوري انتخاب مي زيستگاه
، هاي آموزشي هاي مناسبي براي اجراي برنامه محيط

كه  آيند بشمار مي يمحيطزيست هاي  و پژوهش گردشگري
هر منطقه و براساس  توانناسب با تم ها فعاليتاين انجام 

  .)16( طرح جامع مديريت مناطق، مجاز است

غيير كاربري تهاي طبيعي و  تخريب زيستگاهتبديل و 
هاي  گاه به سكونتپيراموني مناطق حفاظت شده اراضي 
سبب شده و غيره صنايع  زمين هاي كشاورزي، ،انساني

كه  يندمناطق حفاظت شده بصورت جزايري در آاست كه 
نامناسب  زيست گونه ها شرايط برايها  نآاز خارج در 

 حفاظت شده،مناطق و انزواي محصور شدن با . مي باشد
و مهاجرت گونه ها كاهش يافته و نرخ  امكان انتشار

بنابراين در انتخاب . )21( دنقراض گونه ها افزايش مي يابا
هدف اوليه عالوه بر بايد مناطق حفاظت شده طراحي و 

از اكوسيستم تنوع گونه اي يا حفاظت نظير حفظ  ،احداث
ماي به پارامترهاي سي ،هاي ويژه و منحصربفردگونه يا 

سرزمين و اهميت اين پارامترها در بقاي درازمدت گونه ها 
ارتباط با ساير درجه انزوا و  ،شكل ،اندازه. شودتوجه 
در مكمل بودن و تكرارپذيري از مواردي است كه  ،مناطق

 بايد مورد توجه قرار گيردطرح ريزي و انتخاب مناطق 
)11( .  
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طراحي پارك ها و  در )22(نظريه جغرافيايي جزيره  امروزه
, 21, 12( ه مورد استفاده قرار مي گيرددمناطق حفاظت ش

هرچه بر وسعت يك پارك  ،براساس اين نظريه. )27
نه ها افزايش و احتمال انقراض گونه وافزوده شود تعداد گ
در مناطق كوچك و محصور امكان . ها كاهش مي يابد

تشار و استقرار گونه هاي جديد بخاطر وجود موانع ان
كاهش مي يابد و نرخ انقراض گونه ها با كاهش وسعت 

مناطق بزرگ تر در طراحي بنابراين . منطقه افزايش مي يابد
 .)26, 18, 14(مناطق حفاظت شده مزيت نسبي دارند 

رابطه بين وسعت منطقه و زمينه انجام شده در مطالعات 
موئد اين مطلب است كه با افزايش مساحت  غناي گونه اي

 ردبعنوان مثال . منطقه، غناي گونه اي افزايش مي يابد
، پارك هاي )23(آمريكاي شمالي غرب ملي هاي پارك 
بين اندازه منطقه  )26(و پارك هاي ملي كانادا  )24(تانزانيا 

نرخ انقراض با مشاهده شد و تنوع گونه اي رابطه مثبت و 
  .شتپستانداران رابطه منفي وجود دا

با تماس شكل منطقه حفاطت شده بايد بگونه اي باشد كه 
فعاليت (ثير آشفتگي هاي بيروني منطقه أو ت محيط خارج
حاشيه مرز منطقه با محيط  .به حداقل برسد) هاي انساني

خارج است كه بصورت نسبت محيط به مساحت محاسبه 
تأثير باد و نور خورشيد بطورمعمول در حاشيه . مي شود

شديد تر است و لذا خرد اقليم حاصل در حاشيه با مركز 
و بدين ترتيب گونه هاي زيادي  اه متفاوت استيك زيستگ
   .)29( در آن نيستند نقادر به زيست

 بزرگ جثه پستاندارانبين گونه هاي حيات وحش، در 
، نرخ قلمرو وسيع ( زيستگاهي ويژههاي بواسطه نياز 

اثر حاشيه اندازه زيستگاه و  به )م و تراكم اندككزادآوري 
بويژه ن ادارناثر حاشيه بر گونه هاي پستا .ترند حساس

رودك مطالعه اثر حاشيه بر . مطالعه شده استگوشتخواران 
)Meles meles ( ر اين گونه دنشان داد كه تراكم جمعيت

ند رتر كه از زيستگاه دروني بيشتري برخوردا مناطق بزرگ
هاي  در زيستگاه. سه برابر بيشتر از مناطق كوچك است

كوچك شكار غيرقانوني و كشته شدن در جاده ها بر 
احتمال و در نتيجه  تاثير زيادي داشتهرودك جمعيت 
در . )25( ليل اثر حاشيه بيشتر استبد گونهاين انقراض 

در ) Panthera pardos(مطالعه ديگر اثر حاشيه بر پلنگ 
مطالعه شد و نشان داد كه جمعيت پلنگ جنوبي  يفريقاآ

ق دروني طدر حاشيه مناطق حفاظت شده نسبت به منا
منطقه حفاظت شده به تر است و در خارج از  زيستگاه كم

پلنگ هايي كه بواسطه كوچك بودن . حداقل مي رسد
منطقه حفاظت شده بخش زيادي از زمان را در حاشيه يا 

احتمال مرگ و  از مناطق حفاظت شده سپري كردند جخار
مير باالتري داشته و بين زمان صرف شده در حاشيه منطقه 

 .)9( دو خارج از آن و نرخ بقا همبستگي منفي مشاهده ش

بر ) حاشيهاثر ( زيستگاهبا وجود اهميت وسعت و شكل 
انجام در ايران زمينه مطالعات اندكي در اين  ،تنوع زيستي

نيز محدود به پرندگان شده انجام گرفته است و مطالعات 
 .)8, 3(مي باشد 

كيلومتر  16264لويه و بوير احمد با مساحت گياستان كه
كوهستاني و مرتفع مي باشد كه  كاملبطورمربع سرزميني 

ود يك سوم از حد. در جنوب غربي ايران واقع شده است
 80ها تشكيل داده است و مساحت استان را ناهمواري

اين استان . درصد مساحت آن جنگل و مرتع مي باشد
از غناي گونه اي قابل  ،بواسطه تنوع زيستگاهي كم نظير

شش منطقه حفاظت شده در اين . توجهي برخوردار است
استان احداث شده است كه گونه هاي متعدد موجود را 

هدف از اين  .)4( ظت قانوني قرار مي دهدمورد حفا
مناطق پستانداران اي مطالعه، مقايسه غنا و تنوع گونه 

و بررسي اثر و بوير احمد  كهگيلويهحفاظت شده استان 
نمايه  استفاده از. بر اين تنوع مي باشداندازه و شكل مناطق 

رسيدن به كميتي واحد جهت غنا و تنوع گونه اي  هاي
توان مي راه اين از. را تسهيل مي كندمناطق مقايسه 

 زيستگاه گونه ها و حفاظت راستاي دراطالعات ارزنده اي 
مورد  طقابا توجه به موقعيت حفاظتي منورد كه آبدست 
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تواند در راستاي مديريت بهتر  نتايج اين بررسي مي مطالعه
 كهگيلويهاستان تنوع زيستي  از سيماي سرزمين و حفاظت

  .مورد استفاده قرار گيردو بوير احمد 

  مواد و روشها
منطقه  6هش جهت انجام اين پژو: ه مورد مطالعهمنطق

شد و بوير احمد انتخاب  كهگيلويهحفاظت شده استان 
مناطق مذكور با شكل و مساحت هاي متفاوت  ).1شكل(

رابطه دو پارامتر مساحت منطقه و اثر وان و مي تهستند 
مناطق مورد . گونه اي ارزيابي كرد و تنوع غناحاشيه را بر 

ده منطقه حفاظت شدنا، منطقه حفاظت شده شامل مطالعه 
منطقه دناي شرقي، منطقه حفاظت شده و سرخ،  خئيز

منطقه ديل و منطقه حفاظت شده خامين، حفاظت شده 
اختصاصات اين كه در  هستندسولك تنگ حفاظت شده 

  .خالصه شده است 1مناطق در جدول 

  

  
  

ته به هر منطقه بر اساس شماره مناطق در آخرين كد اختصاص ياف. نقشه استان كهگيلويه و بوير احمد و مناطق حفاظت شده مورد مطالعه -1شكل 
  .نقشه ارائه شده از سوي سازمان حفاظت محيط زيست براي مناطق تحت حفاظت مي باشد
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  .)4(در استان كهگيلويه و بويراحمد ويژگي ها و اختصاصات مناطق مورد مطالعه  -1جدول 
  اختصاصات )هكتار(مساحت  منطقه حفاظت شده

منطقه اي كوهستاني با قله هايي بلند و دره هاي عميق و وجود رودها و چشمه  93660  دنا
  .عدد كه تنوع زيستگاهي كم نظيري را پديد آورده استهاي مت

منطقه اي تپه ماهوري، كوهستاني و صخره اي كه در محدوده گرمسيري استان  32332  خئيز و سرخ
  .واقع است

منطقه اي كوهستاني، متشكل از قلل مرتفع، دره هاي عميق و چشمه هاي متعدد  28792  دناي شرقي
  .مهمي چون بشار نقش مهمي دارد كه در تامين آب رودخانه هاي

منطقه اي كوهستاني و جنگلي متشكل از ارتفاعات و صخره هاي صعب العبور  25586  خامين
  .با چشم انداز هاي زيبا كه در بخش گرمسيري استان قرار دارد

  .منطقه اي تقريباً كوهستاني كه در بخش گرمسيري استان واقع شده است 10374  ديل
. منطقه اي كوهستاني كه داراي دره هاي متعدد و چشمه هاي حائز اهميتي است 2428  تنگ سولك

  .از جمله داليل حفاظت از اين منطقه وجود درخت نادر زربين مي باشد
   

 طقامنهر يك از ابتدا : پستاندارانو شمارش شناسايي 
 ماهوري،تپه دشتي،نظير ي يها زيستگاهه به مورد مطالع
هر يك . شدبندي ، تقسيمدخانه ايروو  جنگلي، كوهستاني

از تيپ هاي زيستگاهي به تعدادي كوادرات با مساحت 
 حضورمساوي تقسيم شده و در هر كوادرات اقدام به 

عمليات ميداني  .شدها  هاي پستاندار و يا آثار آنگونه
همه نقاط انجام گرفت و  1388مطالعه در بهار و تابستان 

ها توسط دستگاه م گونهمشاهده مستقيم يا مشاهده عالي
GPS ها براي شناسايي و شمارش برخي از گونه .ثبت شد
و  X 60از روش مشاهده بوسيله تلسكوپ  بز وحشينظير 

برخي ديگر از . استفاده شد 8×  30دوربين دوچشمي 
ها مانند خرگوش، خارپشت و رودك با چشم غير گونه

ليت با توجه به الگوي فعا. مسلح در منطقه ديده شدند
ها بيشتر مشاهدات در اواخر روز و هنگام روزانه گونه

هايي نظير با وجود اين گونه. غروب آفتاب انجام گرفت
خرگوش، خارپشت، روباه معمولي و رودك در ساير 

با توجه به اينكه مشاهده . روز مشاهده شدنداوقات شبانه
مستقيم برخي از پستانداران بويژه گوشتخواران با امكانات 

ها وحش از نمايهجود ممكن نبود، براي شناسايي حياتمو
هاي بجا مانده از ردپا و يا ساير نمايه. شدنيز استفاده 

رودك، روباه، گرگ، قوچ و ميش و شنگ معمولي در طول 
منظور تكميل اطالعات ب. بررسي چندين بار ثبت شد

، از آمار سرشماري حيات وحش و از بدست آمده
  . شدبانان نيز استفاده محيط اطالعات مردم محلي و

در فرايند نمونه گيري در طي اين پژوهش سعي بر اين 
بود كه تمامي شرايط از قبيل تعداد بازديد از هر منطقه، 
مدت و زمان نمونه برداري، اندازه كوادرات ها و ميزان 

غناي  اين با وجود ،يكسان باشدپيمايش در هر منطقه 
 Rarefactionده از روش گونه اي مشاهده شده با استفا

داده ها پس از همگن شدن از نظر نرمال . همگن شد
بودن توزيع فراواني و وجود رابطه خطي رگرسيوني و 

 SPSS با استفاده از نرم افزار داده هاي خارج از روند 
  .ارزيابي شدند 16نسخه 

-نرمجمع آوري شده در  هايداده: تجزيه و تحليل داده ها

شد و براي ترسيم نمودار هاي مورد نياز وارد افزار اكسل 
براي محاسبه و استانداردسازي . مورد استفاده قرا رگرفت

ب و در قال Rarefactionاز روش  پستاندارانغناي گونه اي 
   .)15( هره گرفته شدب) 1(معادله 
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)Eه در آن ك هاي مورد انتظار در نمونه  تعداد گونه (
تعداد   S،)اي استاندارد شده غناي گونه( فرد n تصادفي از 

 تعداد Ni گيري، هاي موجود در كل واحدهاي نمونه گونه
تعداد كل افراد  N، گيري در واحدهاي نمونه iي  افراد گونه

 = n( اي اندازه نمونه nو  گيري موجود در واحدهاي نمونه

   .استانتخاب شده براي استاندارد سازي كه  ) 50

ترين رايج كه  وينر - شانون نمايهاي با استفاده از تنوع گونه
 2ده از معادله با استفاو  باشدگيري تنوع ميراه براي اندازه

   .محاسبه شد
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تعداد گونه در  S، وينر -تنوع شانون نمايه 'Hدر اين معادله 
  هستند هاام به تعداد كل گونهiنسبت تعداد گونه  Pi، نمونه

 مناطق حفاظت شدهر بررسي ارتباط بين ويژگي هاي وبمنظ
مشاهده شده محيط و  ارپستاندبا تعداد و تنوع گونه هاي 

از محدوده  دنقشه هاي موجوبا استفاده از  منطقهمساحت 
تصاوير ماهواره اي در گوگل و روي هم گذاري با  منطقه

نسبت محيط به مساحت بعنوان . ارتس محاسبه شد
اثر (از محيط پيراموني  منطقهشاخصي از ميزان تاثيرپذيري 

باط ميان غنا و براي بررسي ارت. در نظر گرفته شد) حاشيه
مساحت و شكل پارامترهاي  و پستانداراناي  تنوع گونه

نرمال بودن . از رگرسيون خطي ساده استفاده شد منطقه
و همچنين د شها بعنوان پيش فرض رگرسيون آزمون  داده

داده هاي خارج از روند با استفاده از  وجود يا عدم وجود
هيچ . )13( مورد بررسي قرار گرفتها  فاصله كوك داده

ي خارج از روندي در آزمون رگرسيون ميان غناي  داده
اي  تنوع گونه و همچنين  منطقهاي و مساحت  گونه

رابطه بين غناي . وجود نداشت منطقه شكلو  پستانداران

گونه اي همگن شده با مساحت و نسبت محيط به مساحت 
  .ه شدمحاسبتحليل همبستگي بين متغيرها با استفاده از 

  نتايج
براساس عمليات ميداني صورت گرفته، در طول مدت 

رد گونه پستاندار در مناطق حفاظت شده مو 20بررسي 
بيشترين پستانداران ). 2جدول (مطالعه شناسايي شد 

و كمترين تعداد ) گونه 19(در منظقه دنا شناسايي شده 
گونه پستاندار مشاهده شده از منطقه حفاظت شده تنگ 

غناي گونه اي همگن شده در  .مي باشد) گونه 10(سولك 
  . )2جدول ( بدست آمد 45/9و  65/19مناطق مذكور بين 

در مناطق مذكور مشاهده شدند اما نيز ها  راسته خفاش
عالوه بر . مطالعه نشد مورد نيازبدليل محدوديت امكانات 

در ) نظير جرد و دوپا(خانواده موش ها گونه هاي اين 
نياز مشاهده شد كه بدليل  حفاظت شده مورد مطالعه مناطق

صيد و شناسايي اين گونه ها  تله گذاري،حجم زياد به 
ه پاالس در منطقه دنا توسط محيط بانان گرب. انجام نشد

. اين مطالعه مشاهده نشددوره انجام مشاهده شده كه در 
هم ) Felis chaus(و گربه جنگلي ) Lynx lynx(سياه گوش 

در اما  )19, 5(از منطقه دنا و دناي شرقي گزارش شده اند 
گوزن زرد ايراني در اين  .مشاهده نشدعمليات ميداتي 

طور طبيعي وجود ندارد اما حضور آن با توجه به استان ب
در حال . هاي مناسب در زاگرس محتمل است هزيستگا

حاضر جمعيتي با هدف معرفي مجدد در محوطه اي در 
 . منطقه دنا نگهداري مي شود

 نمايهتنوع گونه اي مناطق مورد مطالعه با استفاده از 
مورد نظر در منطقه دنا  نمايه. وينر محاسبه شد - شانون
مقدار  ترين سولك كمتنگ و در منطقه ) 64/1(ترين  بيش

بررسي همبستگي بين مساحت  .)2جدول( بود) 79/0(
 , R2=0.68(مناطق مورد بررسي با غناي گونه اي 

p=0.001(  و تنوع گونه اي)R2=0.57 , p=0.001(  مثبت و
 , R2=0.54(و تاثير حاشيه بر غناي گونه اي معني دار بود 
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p=0.002 ( و تنوع گونه اي)R2=0.71 , p=0.001 ( بود منفي)2لشك(.  
مشاهده شده در هر يك از مناطق حفاظت شده استان وينر و گونه هاي پستاندار -تعداد گونه، غناي گونه اي، نمايه تنوع گونه اي شانون -2جدول 

  كهگيلويه و بويراحمد
تعداد   نام منطقه

  گونه 
غناي گونه

  اي
-نمايه شانون

  وينر
 گونه هاي مشاهده شده

 Sciurusسنجاب ايراني ، Sus scorfa، گراز Capra aegagrusبز وحشي 64/1 65/19  19 دنا

anomalus روباه معمولي ،Vulpes vulpesشغال ،Canis aureus گرگ ،Canis 

lupusپلنگ ،saxicolor Panthera pardus خرگوش ،Lepus capensis ،
، arctos Ursus، خرس قهوه اي Hystrix indica، تشي Martes martesسمور 

، راسو Lutra lutra، شنگ معمولي Hemiechinus hypomelasخارپشت 
Mustela nivalis رودك ،Meles meles گوزن زرد ،Dama mesopotamica ،

 ،كفتار راه راه )Caracal caracal(، كاراكال Felis silvestrisگربه وحشي 

Hyaena hyaena 
 Vulpes، روباه معمولي Canis lupus، گرگ arctos Ursusخرس قهوه اي   45/1  54/17  16  دناي شرقي

vulpes شغال ،Canis aureus خرگوش ،Lepus capensisتشي ،Hystrix 

indicas   گربه وحشيFelis silvestris گراز ،Sus scorfa  سنجاب ايراني
Sciurus anomalus كل وبز Capra  aegagrusپلنگ ، Panthera pardus 

saxicolor خارپشت ،Hemiechinus hypomelasنگ معمولي ، شLutra 

lutra راسو ،Mustela nivalis رودك ،Meles meles كفتار راه راه ، Hyaena 

hyaena 
 Vulpes ، روباه معموليHystrix indica ، تشيCapra aegagrusبز وحشي 21/1 25/15  14  خئيز و سرخ

vulpes سمور ، Martes martes گرگ ، Canis lupus خارپشت ، 

Hemiechinus hypomelas شغال ، Canis aureus كفتار راه راه ، Hyaena 

hyaena گراز ، Sus scorfa قوچ و ميش ،Ovis orientalis،  خرس قهوه اي
arctos Ursus گربه وحشي ،Felis silvestris، تشيHystrix indicas  رودك ،

Meles meles 
 Vulpesباه معمولي ، روSus scorfa، گراز Capra aegagrusبز وحشي   09/1  84/11  12 خامين

vulpes شغال ،Canis aureus گرگ ،Canis lupus، سنجاب ايراني ،Sciurus 

anomalus خرگوش ،Lepus capensis تشي ،Hystrix indica خرس قهوه اي ،
arctos Ursus  خارپشت ،Hemiechinus hypomelas سمور ،Martes 

martes قوچ و ميش ، ،Ovis orientalis  
 Vulpes، روباه معمولي Sus scorfa،گراز  Capra aegagrusبز وحشي 95/0 08/11  12 ديل

vulpes شغال ،Canis aureus گرگ ،Canis lupus خرگوش ،Lepus 

capensis تشي ،Hystrix indicas خارپشت ،Hemiechinus hypomelas ،
، كفتار راه Ovis orientalis، قوچ و ميش  Sciurus anomalusسنجاب ايراني ،

  arctos Ursus، خرس قهوه اي Hyaena hyaena راه 
شغال  Vulpes vulpesروباه Sus scorfaگراز  Capra aegagrusبز وحشي 79/0 45/9  10  تنگ سولك

Canis aureus  گرگCanis lupus  خرگوشLepus capensis  تشي
Hystrix indicas  خارپشتHemiechinus hypomelas كفتار راه راه ، 

Hyaena hyaena ، سنجاب ايراني ،Sciurus anomalus  
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و غناي ) نسبت محيط به مساحت(، اثر حاشيه )ب(، مساحت منطقه و تنوع گونه اي )الف(همبستگي بين مساحت منطقه و غناي گونه اي - 2شكل 

  ).د(، اثر حاشيه و تنوع گونه اي )ج(گونه اي 
  

  گيريبحث و نتيجه
حفاظت اران مناطق تا كنون مطالعه جامعي از فون پستاند

است و  صورت نگرفتهو بوير احمد  كهگيلويهشده استان 
فون پستاندار منطقه زاگرس مركزي روي مطالعه اي كه 

 انجام گرفت فقط منطقه حفاظت شده دنا را در بر مي گيرد
اضر شناسايي و گزارش فون حمطالعه البته هدف از . )6(

بررسي تاثيرپذيري بلكه بوده پستانداران مناطق مذكور ن
اندازه و شكل منطقه حفاظت شده از تنوع و غناي گونه اي 

انتخاب و طراحي مناطق مي باشد كه پارامترهاي مهمي در 
  . دنايد مورد توجه قرار گيربو بوده حفاطت شده 

كه بود گونه  20مشاهده شده پستاندار ي تعداد گونه ها
ترين تعداد گونه  و كم ترين تعداد گونه در منطقه دنا بيش

   .سولك ثبت شدتنگ در منطقه 

از گونه هاي مشاهده شده در مناطق حفاظت شده  رخيب
 طبق مقررات داخلي ايرانكهگيلويه و بوير احمد استان 

در فهرست گونه  )شكار و صيد  قانون 3  ماده)  ت(بند (
مشتمل بر پلنگ، كاراكال، كه  هاي حمايت شده قرار دارند

در سطح بين  .خرس قهوه اي و گوزن زرد ايراني مي باشند
 16تهديد شده در ايران  پستاندارتعداد گونه هاي المللي 

در بين گونه هايي كه در اين مطالعه كه  گونه مي باشد
شامل بز وحشي  پستانداره گون دو شناسايي شده اند

)Capra aegagrus ( ميش  وقوچ و)Ovis orientalis ( در
و يك ) گوزن زرد(گونه  1و  )VU(آسيب پذير رده 

قرار ) EN(حال انقراض در در رده ) پلنگ ايراني(زيرگونه 
و شنگ ) hyaena Hyaena(دو گونه كفتار راه راه . دارند

)Lutra lutra (در فهرست قرمز گونه هاي تهديد شده  نيز
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سنجاب ايراني . قرار دارند )NT(به تهديد  رده نزديكدر 
گونه شاخص جنگل هاي زاگرس است كه تخريب 

ستانه نابودي قرار داده آزيستگاه و شكار بي رويه آن را در 
مقياس جهاني در بدليل گستره پراكنش وسيع در  است اما

  . )17( قرار گرفته است )LC(رده حداقل نگراني 

عوامل متعددي تنوع زيستي مناطق حفاظت شده استان 
و بوير احمد را تهديد مي كند كه عمده ترين اين  كهگيلويه

عوامل تهديد عبارتند از افزايش جمعيت، چراي بيش از 
ها به  حد دام، تخريب مراتع و قطع جنگل و تبديل آن

راهم نبودن زمينه هاي اراضي كشاورزي، جاده سازي، ف
اشتغال براي جوانان و گرايش آنان به كشاورزي سنتي در 
اراضي نامناسب، جمع آوري گياهان دارويي و خوراكي، 
شكار غيرمجاز و عدم مديريت جامع در بهره برداري از 

احداث جاده و وجود معادن زيرزميني . منابع طبيعي استان
 سرخ بر زيستگاه و خئيزهاي نفت در منطقه  از جمله چاه

كمبود نيرو و . ها و حيات وحش منطقه تاثير منفي دارد
امكانات حفاظتي و تجهيزات مورد نياز در مناطق چهارگانه 

محيط زيست نيز مزيد بر  تحت حفاظت سازمان حفاظت
عنوان مثال در آتش سوزي هايي كه در ب .علت است

علت كوهستاني و صعب باين مناطق اتفاق مي افتد 
مواجه مي شود كه تأخير  ا، مهار آتش بور بودنالعب

جنگل هاي منابع طبيعي و منجر به از دست رفتن 
محيط زيست استان جهت مهار آتش استان مي شود و 

  .نياز به بالگرد دارددر اين مناطق 

اي  تاثير پذيري غناي گونهحاصل از بررسي نتايج 
ت مناطق حفاظ از پارامترهاي مساحت و شكل پستانداران

اين تأثيرپذيري در خصوص نشان داد كه مورد مطالعه شده 
. منفي است حاشيهمثبت و در ارتباط با  منطقهمساحت 
پارامتر زيستگاه نشان دادند كه اندازه مختلف  محققان

آن پستانداران ساكن اي  مناسبي براي پيش گويي غناي گونه
 نپستاندارااي غناي گونه ها يافتهاين بر اساس . دباش مي
انزوا درجه و نه بر اساس  منطقهداري با توجه به مساحت معنيطور ب

 . )24- 23, 20, 18( تقابل پيش بيني اس سيماي سرزمينيا پيچيدگي 
توان  ميرا  منطقهاي با افزايش مساحت  افزايش غناي گونه

اي در  ن نياز گونهتر و تامي به امكان وجود زيستگاه مطلوب
كه در مطالعات  هاي با مساحت بيشتر مرتبط دانست منطقه

, 14, 10(است تأئيد شده ديگر نيز در مورد پستانداران 
20( .  

درمجموع نتايج بدست آمده در خصوص رابطه غناي 
يانگر مورد بررسي ب طقامنو مساحت  پستانداراناي  گونه

هاي  منطقهتر نسبت به  بزرگ طقامنهميت انتخاب ا
اي از  ست كه غناي گونها اين در حالي. استتر  كوچك

. برخوردار است نسبت محيط به مساحتمنفي با  همبستگي
اي است  با شكل دايره طقامنمطلوبيت اي مويد  چنين نتيجه

 .كه حداقل نسبت محيط به مساحت را دارا مي باشند
ي مهم نشان داد كه شكل قطعه مشخصه چنينحققان همم

و تراكم جمعيت اي  با غناي گونه مستقيمبطوراست كه 
و بر بقاي  باشد در ارتباط مي پستاندارانگونه هاي 
  .)28, 25(ها تاثير مي گذارد  درازمدت آن

و پارامترهاي  پستانداراناي  درخصوص ارتباط تنوع گونه
در مجموع روابط بدست آمده  ،منطقهمساحت و شكل 

ر مشابه روابط غنا با پارامترهاي مذكو دار بوده و معني
نيز همانند  پستانداراناي  تنوع گونه بدين معني كه .باشد مي

افزايش و با افزايش  منطقهبا افزايش مساحت  ايغناي گونه
ارجحيت  اين امر .يابد نسبت محيط به مساحت، كاهش مي

منطقه بزرگ تر و با حاشيه كمتر را در طراحي پارك ها و 
ستاندار مناطق حفاظت شده بمنظور حفظ تنوع گونه هاي پ

گونه تعداد تنوع گونه اي مشتمل بر دو جزء . تأييد مي كند
با  .است) فراواني نسبي افراد هر گونه(و يكنواختي  ها

افزايش وسعت يك منطقه امكان وجود و دسترسي به 
بهتر ها  گونهافزايش مي يابد و نيازهاي  زيستگاه مطلوب

معيت فراواني ج وگونه ها تأمين مي شود در نتيجه تعداد 
ضريب اين وابستگي براي تنوع . دثير مي پذيرأتگونه هر 
اي است و در مجموع مؤيد  اي كمتر از غناي گونه گونه
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از پارامترهاي  پستانداراناي  تأثير پذيري كمتر تنوع گونه
اين مسئله . اي است در مقايسه با غناي گونه منطقهفيزيكي 

باشد كه هاي نادر در منطقه تواند بعلت وجود گونهمي
 طقامناي اين  كم موجب افزايش غناي گونهعلت فراواني ب

بدليل لحاظ  پستانداراناي  شود در حالي كه تنوع گونه مي
  .كند فاكتور فراواني نسبي گونه تفاوت چنداني نمي

اين است  راهكار مديريتي قابل اقتباس از نتايج بدست آمده
به افزايش  منجرافزايش وسعت و كاهش حاشيه كه 

امنيت به و در نتيجه مي شود هاي دروني منطقه  زيستگاه
كمك مي راي گونه هاي درون زيستگاه اين مناطق بيشتر ب
از گونه هاي مهم و در معرض خطر انقراض در منطقه . دكن

پلنگ ايراني است كه نسبت به شرايط زيستگاه حساس 
اين گونه بدليل . )7(بوده و آشيان بوم شناختي باريكي دارد 

سعه هاي انساني در مناطق پايين دست كه بخشي از وت
زيستگاه اين گونه را اشغال كرده است به مناطق مرتفع 

انتخاب  .قابل مشاهده استكمتر و  است رانده شده
زيستگاه هاي جديد و توسعه مناطق فعلي بر اساس ارزيابي 

نظير اطراف منطقه حفاظت  )7(مطلوبيت زيستگاه پلنگ 
شده دنا و دناي شرقي مي تواند به بهبود وضعيت اين گونه 

  .ارزشمند منطقه و كشور كمك نمايد

بر اساس مشاهدات انجام شده در مناطق مورد مطالعه 
اختالف عوامل توپوگرافي از جمله رسد كه به نظر مي

تنوع و ارتفاع يكي از عوامل مهم اثرگذار بر فراواني، 
الزم است در مطالعات آتي  اي باشد كهتركيب گونه

با مطالعات نشان داده است كه . مورد بررسي قرار گيرد
گونه اي كاسته مي و تنوع افزايش ارتفاع از غناي 

بيشترين در جنگل هاي چالوس به عنوان مثال . شود
غناي گونه هاي گياهي در ارتقاع پايين و كمترين مقدار 

محاسبه . )2( مشاهده شدطبقه ارتفاعي ترين در باالغنا 
سوسماران در منطقه در شاخصهاي تنوع و غناي گونه اي 

اي  گونه تنوع و ارتفاع تغييراتبين  كهنيز نشان داد سبزوار 
  .)1( وجود دارد منفيرابطه 
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The influence of size and shape of protected areas on species 

diversity and richness of mammals, a case study in Kohgiluyeh & 
Boyer Ahmad protected areas 

Malekian M. and Bagheri R. 

Natural Resources Dept., Isfahan University of Technology, Isfahan, I.R. of Iran 

Abstract 

Landscape parameters influencing species diversity and richness are important factors 
for selecting and designing parks and protected areas. The current study investigates the 
influence of area size and shape on mammal species richness and diversity of six 
Kohgiluyeh & Boyer Ahmad Protected Areas including, Dena, Khayyz and Sorkh, 
Eastern Dena, Khamyn, Daele and Solak. Overall 20 mammal species were recorded in 
the region. The maximum values of species diversity (1.64) and richness (19.65) 
belonged to Dena Protected Area and the minimum values of species diversity (0.79) 
and richness (9.45) obtained for Solak Protected Area. Linear regression analysis 
revealed the positive effect of area and negative effect of shape (the ratio of perimeter to 
area) on mammal species richness and diversity. Due to the increasing habitat 
destructions which  has restricted the conservation of  biodiversity to protected areas, it 
is necessary to prevent further reduction of perimeter to area ratio with an effort to 
increase area size. This might help to better manage and protect the biodiversity of 
Kohgiluyeh & Boyer Ahmad province. 

Key words: Biodiversity, Shannon-Wiener index, Rarified species richness, Protected 
Areas, Edge effect 

 
 
 
 
 
 


