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 دهیچک
بنیدی منیاطو و تن معیارهایی برای اولویتبه دنبال یاف تکه شدن، محققانتخریب و تکه ةبا تشدید کاهش تنوع زیستی و فروافت زیستگاه به واسط

 ةخوار یکی از گوشتخواران متوسط جثّهای شاخص هستند. رودک عسلپراکنش و فراوانی به ویژه گونه ةپای گسترش سطح مناطو تحت حفاظت بر

شیناختی العات پراکنیدگی و بیو . اطّرسدهای پراکندگی شمالی آن به ایران میکشور است که پراکندگی افروتروپیکال داشته و یکی از آخرین حد

العات حضیور ایین گونیه در اسیتان تنها در ایران بلکه در کل محدوده پراکندگی آن در دنیا اندک است. در این مطالعه به گردآوری اطّه این گونه ن

گونه در کل سال  ثر در پراکندگیؤماقلیمی زیست، زمین و عوامل های بالقوه و کرمان و استفاده از نقاط حضور بدست آمده برای شناسایی زیستگاه

اسیتان مساحت بیش از یک پنجم  نتایج نشان داد .استان کرمان بوده است ةدر محدودنظمی الگوریتم حداکثر بی ،پرداخته شد. ابزار مورد استفاده

 بییش از تارتفاعیا یهیامحیدودهدر استان  یغرب ةمیمطلوب گونه در ن یهاستگاهیزبخش اعظم  .یت برخوردار استمطلوباز گونه این برای زیست 

از  یخشیک شیدمیا و افیزا شیتر بیوده و بیا افیزاگونه مطلوب یبرا بیشتر یبارندگ و ترنییپا ةنساال یقرار دارند. دما باالتر از سطح دریا متر 2000

ی و های میرد  محلّیتایی بیه وییژه مرغیداریآسیب این گونه بیه منیاطو روسی ةهای میدانی نشان دهندبررسی. شودیکاسته م زیستگاه تیمطلوب

 هد.قرار د شدید دیگونه را مورد تهد یتعارض با جوامع انسانشود تا همچنین کندوهای عسل است که منجر به آن می

 

 نظمی، استان کرمان، الگوریتم حداکثر بیتعارضخوار، مطلوبیت زیستگاه، رودک عسل: یدیکل واژگان

 مهمقد  

تحت حفاظیت بیه انیدازة کیافی وسیعت  بسیاری از مناطو

های پویای گوشتخواران حمایت کنند. ندارند که از جمعیّت

های جدید از بسیاری از این گوشتخواران به دنبال زیستگاه

های اصیلی پراکنیده طریو کرییدورهای همجیوار زیسیتگاه

های حفاظییت از . از اییین رو، برنامییه]11و  10[شییوند می

شیناختی آنهیا در طبعییت ش بو گوشتخواران و بررسی نق

باید نگاهی فراتر از مناطو تحت حفاظت را شیامل شیده و 

-ها در چشیمهایی برای بقیای گونیهبه دنبال یافتن راهبرد

 . ]15[، باشد اغلب در اشغال انسان اندازهای

اغلب مرگ و میرهیای انسیانی گوشیتخواران ییا بیه دلییل 

. ]34[نونی اسیت تصادفات با وسایل نقلیه و یا شکار غیرقیا

جویانیه آمار تلفات گوشیتخواران بیا انگییزه تالفیی هرچند

ایین  بیشیتر. ]26[توسط انسان نیز روند رو به رشدی دارد 

تلفییات معمییوال  پییز از از بییین رفییتن دا  اهلییی توسییط 

کیه ممکین اسیت  ]39و  13[گییرد گوشتخوار صورت می

افیزایش ریسیک انقیراض  آخیرابتدا منجر به کشیتن و در 

 .  ]20[وشتخوار شود گ

http://aridbiom.yazd.ac.ir/article_2363.html
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 ،(Mellivora capensis) خوارعسیل( گورکن) رودک

با منشأ آفریقایی  1راسوهایکی از اعضاء بزرگ جثّة خانوادة 

در ایین گونیه . ]41[ اسیت یغربی یایآسی و قایآفر یبومو 

، رانیییعربسییتان، ا ةریییشییبه جز، قییایمنییاطو آفر شییتریب

ز ا راصحابان غرب بیاهند، از جمله  ةترکمنستان و شبه قار

 یجنوب میراکش و شیمال شیرقسمت به  یو مال یتانیمور

 .]40و  6[ است افتهیگسترش  ریالجزا

 یهیاآروارهبوده و به داشیتن  شبگرداین گونه جانوری 

 سیانتیمتر، 77 تا 60 تنه و سر طول. مشهور است پرقدرت

 وزن و سیانتیمتر 28 تا 23 ارتفاع متر،سانتی 30 تا 20 د 

 در گونییه نیییا حضییور .باشییدیم کیلییوگر  13 تییا 7 آن

 جنگلی، استپی، بیابانی،نیمه جمله از یمتنوع هایستگاهیز

های جنبیه. است دهیرس ثبت به زین زارهابیشه و ماهور تپه

تنها در اییران بلکیه در شناسیی ایین گونیه نیهمختلف بیو 

مانیده و خاستگاه اصلی آن آفریقا نیز هنیوز در ابهیا  بیاقی

شناختی اندکی از ایین گونیه در دسیت اسیت بو  اطّالعات

های پراکنده و اطّالعات موجود نیز بر مبنای گزارش .]14[

 .]6[آفریقا است  و جنوب راتنها معطوف به صحا

 فهرسیت یالمللینیبی نیقیوان نظیر از خوارعسل رودک

ی عییطب منیابع و عیتیطب از حفاظت یجهان هیاتحاد سرخ

(IUCN )تجییارت منییع معاهییده ،ینگرانیی نیکمتییر ةرد در 

 در( CITES) انقیراض خطر در یجانور و یاهیگ یهاگونه

 نشیده تییحما گونیه عنوان به یملّ نیقوان در و 3 وستیپ

 . شودیم محسوب

 بخیش به اخیر، هایسال در هاگونه پراکنش بینیپیش

 ایین بیه و اسیت شده تبدیل حفاظت ریزیبرنامه از مهمی

. ]16[ انیدیافته توسعه ای،هگسترد سازیمدل فنون منظور

 یاگسیترده طیور بیه ]SDMs ]17 گونیه عیتوز یهامدل

 و ابییکم یهیاگونیه یبرا مناسب ستگاهیز ییشناسا یبرا

 یانیدازها چشیم در هاگونه پراکنش یبررس، ]12[ درخطر

تییاولو ،]7[ دور و یدسترس رقابلیغ یهامحدوده و عیوس

 ریییتغ یاحتمیال ثیرا یابییارز و ]8[ یحفاظت مناطو یبند

 سیطو  در آن لییدال و هیاگونیه عییتوز در ریییتغ ای میاقل

 ،معمیوال . ]32[ رنیدیگیمی قیرار استفاده مورد عیوس اریبس

 و زیسیتی محییط متغیرهیای مییان ارتبیاط از هامدل این

 زیسیتی محیط شرایط ینیبشیپ برای هاگونه حضور نقاط

                                                           
1- Mustelidae 

 بیا. کننیدمی ادهاستف کند، زندگی تواندیم آن در گونه که

 زیسیتگاه مطلوبییت ارزییابی امکان ها،مدل این از استفاده

 یزیسیت محییط متغیرهیای مکانی پراکنش اساس بر گونه

 شیودیم فیراهم آن پراکنیدگی گسیتره سرتاسر در مطلوب

]27[. 

گونیه پیراکنش یبررس یبرا یمختلف هایروش تاکنون

 آنهیا، نیدترپرکاربر و نیبهتر از یکی که اندشده یمعرف یا

 2MaxEntی نظمییبی نیشیتریب ای یآنتروپ حداکثر روش

 حضیور عید  یهیاداده بیه ینظمیب نیشتریب روش. است

 پیز یسیتیز طیمح یهاهیال از عوض در نداشته ازین گونه

 نییا. کندیم استفاده مطالعه مورد منطقه تما  یبرا نهیزم

 یاطبقیه و وسیتهیپ یرهایمتغ نوع دو هر از تواندیم روش

 پیراکنش ینییبشیپی ةنقش کی آن یخروج و کند استفاده

 یهیاوشر از یکیی عنوان به مکسنت ییکارا. است وستهیپ

 خیوب هیاروش ریسیا به نسبت هاگونه پراکنش یسازمدل

 هیامیدل ایین نتیایج از استفاده با. ]27[ است شده یابیارز

 بیر ثیرگیاارأت زیسیتی محییط عوامیل از آگیاهی بیر عالوه

 تیوانمی آنها، تیّاهمّ ترتیب و گونه یک زیستگاه مطلوبیت

 تحیت منطقیه سیطح در را گونه برای مطلوب هایزیستگاه

 گیرفتن بیه نسیبت و نمیوده مشیخص حفاظیت ای یبررس

 .نمود اقدا  مناسب مدیریتی ماتیتصم

المللیی در ارتبیاط بیا ی و بیینهای ملّیپیوسیت باوجود

 و بوده کمیاب اربسیدر ایران  حیوان نیاخوار، رودک عسل

از وضعیت پراکندگی آن تنها اطالعیات پراکنیده حاصیل از 

 قابیل ةالنی داشیتن تعلّی بیهمشاهدات اتفاقی وجود دارد. 

 باورهای غلیط در و زیستگاه تخریب پایر،آسیب و دسترس

 تشیدّ به آن نسل حیوان، این در ارتباط با بومی مرد بین 

ت که اغلب به علّیتلفات این گونه  .قراردارد خطر معرض در

 توسیطروسیتاها  ةها در حاشییها و مرغداریورود به طویله

دامداران و روسیتاییان، کیه بیه دفعیات در اسیتان کرمیان 

 .]41[آن دامن زده است  گزارش شده، بر وضعیت بدِ

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

هکتیار  18329701ای بیه مسیاحت استان کرمان در پهنه

نقطه نظر مختصات جغرافیایی، این استان بیین باشد. از می

                                                           
2- Maximum Entropy 



 3 ثابت و همکارانصحتی                                            کرمان استان در( Mellivora capensis) خوارعسل رودک زيستگاه مطلوبیت

 53درجیه عیرض شیمالی و  33دقیقه تیا  55درجه و  25

دقیقیه طیول شیرقی  29درجه و  59دقیقه تا  26درجه و 

(. سییطح بسیییار وسیییعی از اسییتان 1قییرار دارد )شییکل 

های جبال بارز در مرکز اسیتان کوهستانی بوده و رشته کوه

قی )کویر لوت شیامل بیم و آن را به چهار بخش کویری شر

و  بییافو ری )کیوی، شیمال(رجانیسی ریکیوغربیی ) ،(شیهداد

 میتقسی (کهنوجدر  انجازموری )هامون یرفسنجان( و جنوب

خشیک متماییل فرااز گر  و  آن ع آب و هواییتنوّ .شودیم

به نه چندان خشک تا کویری، و در برخیی از نقیاط ماننید 

هیوایی از  شهربابک یو تاحدّ بافت، رابر، کوهبنان، بردسیر

 برخوردار است.  معتدل و سرد

الله  ستگاهیدر ا 1389ثبت شده در سال  یحداقل دما

+ 4/50شیهداد  سیتگاهیدرجه و حیداکثر دمیا در ا -19زار 

بلنید میدت سیاالنه بیارش در  نیانگییت. مدرجه بوده اسی

در بخیش شیهداد و  متیریلییم 32استان کرمیان حیداقل 

 نیانگییدر شهرستان بافت اسیت. م متریلیم 250حداکثر 

 توجّه با باشد.یم متریلیم 140 زیکل بارش ساالنه استان ن

بیاال، اسیتان  دمیای شیدید و تبخییر بیارش، کیم میزان به

 .]3[است  فقیر بسیار گیاهی پوشش نظر از کرمان،

 

 

 
 های استانیت استان کرمان در نقشه ایران و پراکندگی شهرستانعموق -1شکل 

 

 گونه حضور یهاداده یآورجمع

خیوار رودک عسلنقطه از حضور  30تعداد در این پژوهش 

بدست آمد که برخی از آنها مربیوط بیه مشیاهدات حییوان 

 اسیت.طبیعت و برخی نیز مربوط به تلفیات گونیه  زنده در

نمیایش داده  2در شیکل  این گونیه پراکندگی نقاط حضور

شده است. به جز سه مورد از تلفات که مربوط به نیمة دو  

 90هسییتند، سییایر مشییاهدات مربییوط بییه دهییة  80دهییة 

هستند. با  توجّه به فراوانی کم و مشیاهدات بسییار انیدک 

آوری مشاهدات طوالنی درنظر گرفته عگونه، طول دورة جم

 شده است.

میورد از  6مشاهدات مربوط به کیل سیال بیود، تعیداد 

مشیاهده  7مشاهده در تابستان،  4مشاهدات در فصل بهار، 

مشاهده تیاری  آنهیا  3مشاهده در زمستان و  10در پاییز، 

ثبت نگردید. تمامی مشاهدات توسیط تییم پیژوهش ثبیت 

داره کل حفاظت محیط زیست استان شده و در بانک دادة ا

در خوار رودک عسل کرمان موجود است. بیشترین مشاهده

های غربیی سردسییر ن مربیوط بیه شهرسیتاناستان کرمیا

 استان است. 

 

 یستیز طیمح یرهایمتغ

گونیه از گیروه  سیتگاهیز تییبه منظور ساخت میدل مطلوب

زمییین اقلیمییی مییورد اسییتفاده بییرای  -متغیرهییای زیسییت

. ]37و  36، 29، 24، 22، 2، 1[ اسیتفاده شیدارن گوشتخو

ی ریپیاکییبیا تفک یجهان میاقل گاهیاز پا یمیاقل یرهایمتغ

از  یتوپیوگراف یرهیایشید. متغ اجمربع استخر لومتریک یک

 ریمتییر و سییا 90 یریپییاکیییتفک ارتفییاع بییا یمییدل رقییوم

 اسیییموجییود بییا مق یاراضیی یهییا از نقشییه کییاربرریمتغ

 (.1 )جدول استخراج شد 1:150000
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 ی زیستگاهسازمدل در شده استفاده یرهایمتغ -1 جدول

 منبع تهیه توضیحات متغیر
Aspect کرمان استان زیست محیط کل اداره جهت 

bio1 میانگین دمای سالیانه Worldclim.org 

bio12 میانگین بارش سالیانه Worldclim.org 

DEM مدل رقومی ارتفاع  

NDVI شاخص پوشش گیاهی  

Slope درصد شیب  

road_distance کرمان استان زیست محیط کل اداره فاصله از جاده 

village_distance کرمان استان زیست محیط کل اداره فاصله از روستا 

 

 اندازی مدلساخت و راه

 Arc Map 10.3هیای محییط زیسیتی در نیر  افیزار الیه

رز یکسیان اندازه سلول و م آخرساخته و پردازش شد و در 

از هرکیدا  خروجیی  و مشابهی به آنها اختصاص داده شید.

ascii تهیییه و بییه منظییور اجییرای مییدل وارد نییر  افییزار 

MaxEnt 70سیازی توزییع گونیه، شدند. به منظور میدل 

هیای درصد نقیاط حضیور بیه صیورت تصیادفی بیرای داده

اسیتفاده  1درصد مابقی برای ارزییابی نتیایج 30آموزشی و 

، حیداکثر تکیرار 10000نقیاط پیز زمینیه  شد. حیداکثر

تکیرار بیرای اجیرای میدل  15و  1، تنظیم افزاینده 5000

انتخاب شد. نقشه پیوسته احتمال حضیور گونیه بیا فرمیت 

ascii  در نر  افزارGIS  طبقه بندی شد. براسیاس جیدول

بیه عنیوان  25/0، مناطو بین صیفر تیا MaxEntخروجی 

به عنوان مناطو  7/0تا  25/0مناطو نامطلوب، مناطو بین 

بیه عنیوان  7/0دارای مطلوبیت متوسیط، و منیاطو بیاالی 

مناطقی با مطلوبیت بیاال در نظیر گرفتیه شید. بیه منظیور 

هیای مطلیوب بررسی مساحت و درصد قرارگیری زیسیتگاه

خوار در مناطو تحت مدیریت، مرز این مناطو رودک عسل

 بندی شده قرار گرفت.بر روی نقشه طبقه

 

 جنتای

خوار در انتخاا  زیساتگاه رودک عسال ینیبشیپ

 استان کرمان

هکتیار از اسیتان  3941257بر اساس نتایج بدسیت آمیده 

دارای مطلوبییت زیسیتگاهی بیرای رودک  (%5/21)کرمان 

منیاطو  تییمطلوب زانییمخوار است. بر ایین اسیاس عسل

                                                           
1- Cross validation data 

خبیر  یملی پیارک عبارتنید از اساس مسیاحت چهارگانه بر

 298401منیاطو حفاظیت شیده  جمیوعم، هکتار 56461

و  هکتیار 28913وحش  اتیح یهاپناهگاه مجموع، هکتار

 اثیر. همچنیین اسیت هکتیار 43763مناطو شکار ممنوع 

هیچگونیه مطلیوبیتی بیرای رودک  رچیسرو س یملیعیطب

 خوار ندارد.عسل

مشاهداتی که از ایین گونیه در ایین مطالعیه در اسیتان 

 ،ارزوییهبافت،  یهاهرستانشکرمان بدست آمده مربوط به 

در محیدوده  ر،یبردس و شهربابک، رجانیس ،رابر، رفسنجان

آزاد اسیت.  هیایمتر از سیطح آب 2861 یال 1970ارتفاع 

 ةوحیش روچیون، منطقیاتییخبر و پناهگیاه ح یپارک ملّ

منصیورآباد از جملیه  یو قیر  اختصاصی زیشکار ممنوع پار

باشند که حضور یاستان کرمان م رد تیریمناطو تحت مد

بیر اسیاس اسیت.  دهیخوار در آن به ثبت رسیرودک عسل

نتیایج، نیمییة غربییی اسییتان بیرای اییین گونییه از مطلوبیییت 

برخوردار است. این مطلوبیت در مرکز اسیتان در محیدوده 

های جیرفییت، رابییر، بافییت، هییای شییمالی شهرسییتانبخش

هایی از جنوب غربی شهرستان سیرجان، بردسیر و محدوده

 (. 2ان بیشتر است )شکل کرم

 ریبردسیها عبارت است از سطح مطلوبیت در شهرستان

 عنبرآباد، لومترمربعیک 7000 منوجان، لومترمربعیک 6324

 بافییت، لومترمربییعیک 2/37 رجانیسیی، لومترمربییعیک 5/72

 بییم، لومترمربییعیک 13799 رفییتیج، لومترمربییعیک 6494

 راور، علومترمربییک 13100 کرمیان، لومترمربعیک 17755

 زرنید، لومترمربیعیک 2190 کهنیوج، لومترمربعیک 11535

و  لومترمربیییعیک 7678 رفسییینجان، لومترمربیییعیک 5477

های شمال، شیر  و . بخشلومترمربعیک 13574 شهربابک

جنوب استان کرمیان از هیچگونیه مطلوبییت بیرای رودک 
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نشیان  هاالشیه خوار برخوردار نیستند. بررسیی معیدةعسل

 گیریاز دگونیه در منطقیه  ییغیاا مییرژده عم دهد کهمی

خزنیدگان،  ،شیرقی زدارییالکپشیت مهم ژهییجانوران بیه و

های آنهیا ، جوندگان، حشرات، پرندگان، جوجه و تخمعسل

  .بوده است

 یژگیو یمنحن لیمدل از تحل یکل تیفیک یابیارز یبرا

ی منحنی ریزسطح و مساحت  (ROC) کننده افتیعامل در

(AUC ) .میییزان سییطح زیرمنحنییی در اییین اسییتفاده شیید

اسییت کییه نشییان از کیفیییت بسیییار بییاالی  89/0تحلیییل 

/. تصییادفی اسییت 5بییا مقیدار  AUCبینیی در مقابییل پیش

(binominal test, p<0.001.) 
 

 
ریت. خوار در استان کرمان در ارتباط با مناطو تحت مدیهای مشاهده رودک عسلنقشه پیش بینی مطلوبیت زیستگاه و محل -2شکل 

 ممنیوع شیکار منطقیه (4؛ کوچیه چیاه شیده حفاظیت منطقه (3؛ ابیآس کوه شده حفاظت منطقه (2؛ دربند وحش اتیح پناهگاه (1

 شیده حفاظیت منطقیه (8؛ آبیاد منصیور یاختصاص قر  (7؛ دهج شده حفاظت منطقه (6؛ شهربابک ممنوع شکار منطقه (5؛ نودرهنگ

 شیده حفاظیت منطقیه (12؛ زیپیار ممنیوع شکار منطقه (11؛ هیدوییب شده حفاظت منطقه (10؛ رچیس سرو یملیعیطب اثر (9ی؛ سعد

ییی؛ قال جنگیل ممنیوع شکار منطقه( 15؛ (کرمان بخش) گوربهرا  شده حفاظت منطقه (14؛ گودغول ممنوع شکار منطقه( 13؛ جوپار

 کوه شده حفاظت منطقه (19؛ ابیزر وحش اتیح ناهگاهپ (18؛ بحرآسمان شده حفاظت منطقه (17؛ انجرک ممنوع شکار منطقه (16

 گلیزار ممنیوع شیکار منطقیه (23؛ روچیون وحش اتیح پناهگاه (22؛ خبر یمل پارک (21؛ مز سنگ شده حفاظت منطقه (20؛ ریش

  مارز شده حفاظت منطقه (26؛ گانیر ممنوع شکار منطقه (25؛ هیمهروی وحش اتیح پناهگاه (24؛ (کرمان بخش)
 

 
 

 متغیرها اهم ی ت

 تیّیاهمّ یابییارزدهنیدة نقیش و نشیان  فینیاجک آزمون

 ،کیردیرو نییاسیت. در ا سیازیدر مدل یطیمح یرهایمتغ

از میدل  تیّیاهمّ نیکننیده بیا کمتیر ینیبشیپی رهایمتغ

 شیوند.یکنار گااشته می یبعد یهاو از مدل شده مشخص

 در هیاریکیه متغ یابهیره زانیم ف،یناآزمون جک اساس بر
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 اریبسی انیدشده در ساخت مدل بیردهمیتنظ یمیآزمون تعل

است که  ین معنه آب نیو ادرصد است  98و در حدود باال 

صیورت  یمیدل بیه درسیت ینییبشیدر پی رهایمتغ انتخاب

 . است گرفته

مییانگین دمیای سیاالنه،  رییآزمون، متغاین با توجه به 

طح س کاهش نیشتریکه با حاف آن شاهد ب استی ریمتغ

العیات اطّ نیمنحصر به فردتر بنابراینو  میهستزیرمنحنی 

و سیپز  رییمتغهمچنیین ایین دهید. یم قرار اریرا در اخت

 ریسیا انییم در را تیّیاهمّ نیشیتریب میدل رقیومی ارتفیاع

 دارند. ستگاهیز تیمطلوب ینیبشیپ یمدل برا یرهایمتغ

 2 جیدول در پراکنش گونه در رهایمتغ از کیسهم هر 

 سیتیز یرهیایمتغ از کییده شده است. سهم هیر نشان دا

یمی دهیسینج تکیرار در هر بیار یمیتعل یهاداده یطیمح

شود و در یم افزوده ریمتغ تیّشوند و در مرحله بعد به اهمّ

شیود. بیا یمی مشخص ریهر متغ ینسب تیّدرصد اهمّ ،آخر

 4/73، مییانگین دمیای سیالیانه بیا رییه به جدول متغتوجّ

شارکت را داشته و مدل رقومی ارتفیاع بیا م نیشتریبدرصد 

وجودی کیه اثیر زییادی در سیاخت میدل دارد، هیچگونیه 

 دهد.اطالعات منحصربه فردی را ارایه نمی

 

 ی زیستگاهسازمدل در شده استفاده یرهایمتغ -2ل جدو
 اهمّیّت نسبی در مدل درصد مشارکت متغیر

 0 7/5 جهت

 6/30 4/73 میانگین دمای سال

 0 1/3 ن بارش سالمیانگی

 0 0 مدل رقومی ارتفاع

 3 6/2 شاخص پوشش گیاهی

 0 1/3 درصد شیب

 6/24 6 فاصله از جاده

 8/41 1/6 فاصله از روستا

 

 متغیرها نقش

های پاس  به دست آمده برای میدل نهیایی گوییای منحنی

 که تنها یک مدل در زمانی بینی منطقیپیشاین است که 

مییانگین خیود را  سایر متغیرها مقیادیرمتغیر تغییر کند و 

گوییای  افیزارکنند. نتایج نر داشته باشند، چگونه تغییر می

این گونه نسبت بیه تغیییرات دمیا حساسییت  این است که

نشان داده و با افزایش دما از میزان مطلوبیت زیسیتگاه آن 

 کاسته خواهد شد. 

درجیة  20بیا دمیای بییش از  هایاین گونه از زیستگاه

کنید. از ایین رو، افیزایش ارتفیاع بیر گیراد دوری میسانتی

افزاید. با افزایش ارتفاع از حدود مطلوبیت زیستگاه گونه می

متر مطلوبیت زیستگاه بصورت خطّی افیزایش پییدا  1000

 خواهد کرد. 

می ارتفیاع و مییانگین دمیای نتایج دو متغیر مدل رقیو

ن راسیتا بیا دهند. در همییارتباط منطقی را نشان می سال

افزایش میانگین بارش ساالنه بر مطلوبییت زیسیتگاه گونیه 

مربوطیه،  نیز افزوده خواهد شد. بیر اسیاس منحنیی پاسی 

بیر  بیه شیدتمیلیمتر  350تا  200 میانگین بارندگی سال

مطلوبیت زیستگاه گونیه تیأثیر مثبیت خواهید داشیت. بیا 

 کاهش بارندگی از این میزان، مطلوبیت زیستگاه به صیورت

خوار کاهش خواهید یافیت. متغییر خطّی برای رودک عسل

از روسیتا بیا  دور شیدنقابل توجّه، فاصله از روستا است. با 

شیود. بیر ایین شیب تندی از مطلوبیت زیستگاه کاسته می

اسییاس احتمییاال  اییین گونییه تعییارض بسیییار بییاالیی را بییا 

روستاییان دارد. در مجموع رابطة متغیرها با هم و اکولوژی 

دار است )شکل یخوار یک رابطة منطقی و معنودک عسلر

3.) 

 

 تعارض گونه با انسان

های میدانی و پراکندگی گونه، تقابیل ایین اساس بررسی بر

اسیتان همچیون  یالقیدر مراتیع یی اغلیبگونه با دامداران 

و بیه  کوهبنان و کرمان رجان،یرابر، بافت، س یهاشهرستان

های دهید. بررسییاال، رخ میصورت پراکنده و نه با تعداد ب

های سییگ ةمیییدانی و مسییتندات بدسییت آمییده از حملیی
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دامداران به گونه نشان دهنده دفع حمالت گونه در مراتیع 

 است. 

ها نیه در مراتیع ها و بزغالهاین حیوان به دا ، بره ةحمل

ی انسیان یهیاگیاههیا و سیکونتیآبیادبلکه بیشتر در آغل 

ه بیه کنیدوهای عسیل در گیرد. آسیب این گونیصورت می

در شهرسیتان ه است. آسیب بیه کنیدو استان نیز قابل توجّ

ت متوسیط و در بیا شیدّ زییدر فصیل پیاطور عمیده بهرابر 

و زمسیتان  زییپا هایلدر فص هیبافت و ارزوی هایشهرستان

 .است زیادت شدّبا 

 
 

 
 خواررها در ساخت مدل پیش بینی زیستگاه مطلوب رودک عسلهای پاس  مهمترین متغیمنحنی -3شکل 

 

 تهدیدات گونه در استان کرمان

 نقاطی که از تلفات و تعارض گونه با انسان بدست آمد، بیه

نمیایش داده شیده  4در شیکل ترتیب با رنگ قرمیز و زرد 

های گلیه در است. مواردی از تلفات این گونه توسیط سیگ

بیشیترین تعیارض ایین  .(3دول جیشده است ) استان ارایه

 شیکار،حیوان با مرد  در شهرسیتان بافیت رخ داده اسیت. 

 از خیودرو با برخورد و هگلّ یهاسگ با یریدرگمسمومیّت، 

یم محسوب کرمان استان در تلفات لیدالمهمترین  جمله

  .گردد

 نیلاوّ یبرا خوارعسل رودک در یهار یماریب نیهمچن

از ییک . اسیت شده گزارشکرمان استان  درو  رانیا در بار

شود تا گاهی بیه ویژگی رفتاری این گونه باعث آن می ،سو

ها آسیب و خسارت وارد کند. در مقابل، در اقیدا  مرغداری

جویانه مرد  محلّی نیز اقدا  به کشتن حیوان کننید. تالفی

به دلیل شرایط زیست این گونه که اغلب به عنیوان مراتیع 

هیا و شیود، گیزارشچرا اسیتفاده میتوسط دامداران برای 

موارد متعیدد از درگییری و حتیی تلیف شیدن آن توسیط 

 های گلّه و چوپانان وجود دارد.سگ

 
 

 

 

 

 



 1400بهار و تابستان ، 1، شماره 11د خشک بوم  جل نشريه علمی 8

 مربوط به ثبت تلفات و تعارض رودک عسل خوار در استان کرمان هایگزارش -3جدول 

 تاری  شهرستان کد
 مختصات جغرافیایی

(UTM) 
 ارضاتدالیل تلفات/ تع موقعیت محلی

 3336176 /391549 1398پاییز  رفسنجان 1
تر از حوالی رودخانه ده زهیر، پایین

 سد رسوبگیر سرچشمه
 مشاهده الشة تلف شده

28/8/1393 سیرجان 2  378758/ 3299100 

هماشهر  -جادة آسفالته پاریز 

حوالی آبادی محمدیه )شهرک 

 صنعتی پاریز(

تلف شدن بر اثر برخورد با 

 خودرو در شب

1/4/1390 شهربابک 3  دشت کلوک 3303719 /362787 
تلف شدن بر اثر حمله 

 های گلهسگ

 3251385 /438934 1395 بافت 4

بافت، حدفاصل  -جادة گوغر

روستاهای کهک اسفیچ به بنه آباد 

 گوغر

 ایتلفات جاده

11/2/1389 بافت 5  نمونه هار تلف شده سنگ پهن 3241119 /444775 

 بافت 6
21/10/2139  

 
 صالح آباد 3241182 /448742

دو قطعه جانور ذبح شده که 

در کنار جاده )حوالی 

شهرک گلها( رها شده 

 بودند.

 بافت 7
شهریور و آبان 

 1395ماه 
 قنات مروان 3243910 /478205

های مردمی مبنی بر شکایت

 تخریب کندوی عسل

16/11/1386 رابر 8  اِسکِر 3241025 /484914 

علّت  تلف شدن جانور به

ریزش برف سنگین و 

 سرمای شدید در منطقه

 3237249 /480281 1397مهر  رابر 9
منطقه دارزه، حوالی دوراهی آهوییه 

 به قنات مروان
 تلفات در تله

 ایتلفات جاده منطقه زرآب 3193257 /466031 1399بهار  بافت 10

 تخریب کندوی عسل ناتپارک ملی خبر، کهت، باالی ق 3178338 /435059 1399آذر  بافت 11

 3179337 /438390 1388زمستان  بافت 12
پارک ملی خبر، باغ ایران حوالی 

 معدن گز 
 تخریب کندوی عسل

 تخریب کندوی عسل آباد، تمل تیهووکیل 3154469 /406386 1398دی  ارزوییه 13

 تخریب کندوی عسل زروی دهنه زنجیرآویباغ بنیاد، روبه 3146693 /422553 1390زمستان ارزوییه 14

 تلف شدن بر اثر حمله تشی منطقه سیخوران 3145807 /498697 1391بهار  ارزوییه 15

 تغایه از مرغ و خروس پارک ملی خبر، کهت 3177091 /434279 1399آذر  بافت 16

 

 بحث

در  یادییز تیّیبیر حضیور گونیه اهمّ میؤثرشناخت عوامل 

 دارد یاراضی یکیاربر تیریو مید سیتگاهیحفاظت گونیه، ز

های صورت گرفته در حاضر از معدود بررسی ة. مطالع]37[

-ه عنیوان یکیی از ابعیاد بیو ارتباط با انتخاب زیسیتگاه بی

خوار در اییران اسیت کیه مبتنیی بیر شناختی رودک عسل

های ایین گونیه های میدانی و تجزیه و تحلیل نمونهبررسی

 . است

اد کیه نتایج آزمون تعلیمی برای ساخت میدل نشیان د

بینیی رفتیار گونیه، کیه متغیرهای انتخاب شده برای پییش

براساس نتایج بدست آمده بر روی گوشیتخواران در کشیور 

صیحیح انتخیاب شیده و  ]37و  24، 1[تهیه شیده بودنید 

هیای گونیه در برابیر عوامیل العملتوانند رفتار و عکیزمی

 خوبی توصیف نماید.ه محیطی را ب
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 3نقاط تعارض و تلفات رودک عسل خوار بسط داده شده در جدول  -4شکل 

 

تیوجّهی از اسیتان کرمیان، بر اساس نتایج، بخش قابیل

برای ایین گونیه از مطلوبییت بیاالیی  (،درصد 20بیش از )

برخوردار است که نشان از سیازگاری ایین گونیه بیه اقلییم 

ه به آنکیه کرمیان دومیین اسیتان باتوجّ .]4[مربوطه است 

باشد، این سطح مطلوبیت قابل توجّه است. وسیع کشور می

اما تنها بخیش بسییار کیوچکی از منیاطو تحیت میدیریت 

های مطلوب این گونه همپوشانی دارنید و استان با زیستگاه

شیک حفاظیت از گونیه بیا مشیکالتی مواجیه از این رو بی

 خواهد بود. 

ة مطلیوب بیرای زیسیت گونیه بزرگترین لکّیة یکپارچی

هیچگونه همپوشیانی بیا منیاطو تحیت میدیریت سیازمان 

تیرین حفاظت محیط زیست نداشته و از سوی دیگر بیزرگ

منطقة تحت مدیریت استان، پناهگاه حیات وحیش دربنید 

شهرستان راور، نیز هیچگونه مطلوبیتی بیرای زیسیت ایین 

ب و رسید کیه در انتخیابنیابراین بیه نظیر می .گونه نیدارد

بایست بیر بندی مناطو تحت مدیریت استان که میاولویت

های هییای حفییاظتی گونییهاسییاس در نظییر گییرفتن اهمّیّت

 1[ریزی شوند شاخص به ویژه گوشتخواران تدوین و برنامه

های و نیازمنییدینشییده گرفتییه درنظییر اییین گونییه  ،]30و 

 . شده استمین نأت نیزحفاظتی آن 

های که رودک عسلخوار از گونیهه به آنبا توجّ ،از این رو

گوشتخوار و کمیاب با تراکم بسیار کم در کشور اسیت کیه 

، و آخیییرین حییید ]28و  41[خاسیییتگاه افریقیییایی دارد 

، در انتخیاب ]21[رسید پراکندگی شمالی آن به اییران می

مناطو پیشنهادی جدید یا بازنگری مرز مناطو، پراکندگی 

ه و در ش قابیل توجّینظر گرفته شیود. بخی این گونه نیز در

حدود نیمی از تنها پارک ملی اسیتان از مطلوبییت زیسیت 

گونییه برخییوردار اسییت. بیشییترین مطلوبیییت اییین بییرای 

ویژه در بخیش مرکیزی را ة غربی اسیتان، بیهای نیمبخش

های واقیع شود. تمامی این محدوده و شهرسیتانشامل می

تان هیای اسیدر آنها میانگین ارتفاع باالتری از سیایر بخش

رسد که گونیه میورد مطالعیه نظر میه دارند. براین اساس ب
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در مناطو گر  و خشیک، تماییل بیه زیسیت در ارتفاعیات 

و افیزایش نیاهمواری زمیین بیه  ]40و  6[باالتر را داشیته 

. چنانکییه مییدل ]18[افزاییید مطلوبیییت زیسییتگاه گونییه می

 تیمطلوب ینیبشیپ یبرا را تیّاهمّ نیشتریب رقومی ارتفاع

صییورت خطییی بییر هشییته و افییزایش ارتفییاع بییدا سییتگاهیز

افزاید. همچنین نتایج نشیان مطلوبیت زیستگاهی گونه می

داد که گونه در نوع پوشش گیاهی سرزمین، انتخابی رفتیار 

کرده و افزایش میزان پوشش گیاهی نیز بر حضیور آن اثیر 

 . ]23و  18، 14[مثبت باالیی دارد 

از  یمرکز یهارشته کوه ةدر دامن مناطو مرتفع استان

 یاستان کرمان به سمت جنوب و جنیوب غربی یشمال غرب

بیا  یکوهستانتا سرد معتدل  میبا اقل یهاآن واقع در دامنه

شاخص همچون بنه، ارس،  یو مرتع یجنگل یاهیپوشش گ

جوبیک،   ،یزرشک، نسترن وحش ،یارژن، کهکم، بادا  کوه

اسیت کیه  شینانا و درمنه، گون چ،یق چ،یکل ق غان،یرتیش

اکولوژییک گونیه  آشییانبرخی از آنهیا در رژییم غیاایی و 

 هی دارند. توجّت قابلیّاهمّ

 یمییاقل هیایریمتغ نیتیرمهم از ساالنه یدما نیانگیم

 .]31[خوار اسیت رودک عسیلبالقوه  پراکنشبر  رگااریتأث

آب  فیتوصدر  ریمتغ نیترمعموال  به عنوان مهم ریمتغ نیا

مییانگین دمیای . شودیه در نظر گرفته ممنطق کی یو هوا

داده اسیت.  ارایهنیز اطالعات را  نیمنحصر به فردترنه ساال

خوار نسبت به تغییرات دمیا حساسییت نشیان رودک عسل

داده و با افزایش دما از میزان مطلوبیت زیستگاه آن کاسته 

 خواهد شد. 

در  خوارمطالعات صیورت گرفتیه بیر روی رودک عسیل

کاالهاری نیز نشان داد کیه دمیا جنوبی خشک نیمه منطقه

خوار ثیرگاارترین عامیل در الگیوی فعالییت رودک عسیلأت

ت از . الگییوی رفتییاری کییه در آن گونییه بییه شییدّ]5[اسییت 

تیرین زمیان روز و سیردترین بخیش شیب فعالیت در گیر 

نتایج دو متغییر  ،عیبر اساس مدل توز. ]4[کند اجتناب می

نه ارتباط منطقیی نگین دمای ساالرقومی ارتفاع و میامدل 

استا با افزایش میانگین بارش دهند. در همین ررا نشان می

نه بر مطلوبیت زیستگاه گونه نیز افزوده خواهید شید و ساال

کاهش بارندگی از این میزان مطلوبیت زیستگاه به صیورت 

 کاهد.ی میخطّ

با شیب تندی از مطلوبییت زیسیتگاه  ،با فاصله از روستا

خوار بیا عسیل بیین حضیور رودک ةشیود. رابطیمی کاسته

ای انسییانی نشییان از یییک الگییوی هییگاهجوامییع و سییکونت

عی هیچ گونیه و در مواق ]18[ه بوده توجّطلبانه قابلفرصت

زدن به مناطو تغییر کیاربری یافتیه برداجتنابی برای دست

همانگونیه  ،. از ایین رو]38[برداری انسانی ندارد برای بهره

دهد، این گونه تعارض بیاالیی ر تلفات گونه نشان میکه آما

 با روستاییان دارد. 

در آفریقای جنوبی نسیبت میواقعی کیه ایین گونیه در 

شیود از مییزان مزارع کشاورزی و مناطو انسانی دییده می

. در ]23[اش بیشتر اسیت ها طبیعیحضور آن در زیستگاه

ییر کیه تغی یی ماننید میزارع و منیاطو شیهریهیاستگاهیز

در میییزان غییاای  کییاربری در آنهییا ایجییاد شییده، احتمییاال 

بیرای مزارع همچنین باشد.  شتریب برای این گونهدسترس 

نییز را و تسیهیل نفیوذ حرکیت ای کریدورهای چنین گونه

. این تناقض رفتیاری، الگیوی رفتیاری ]35[ کنندایجاد می

معمول در گوشتخواران متوسط جثه با رژییم غیاایی  کامال 

هخوار، کیه نییچ آنهیا بیچیزخواری، مانند رودک عسلهمه

تر و جسیتجوی هثیر گوشتخواران بزرگ جثّیأت تحت تشدّ

است، قابیل تفسییر  دیجد یستگاهیز یهافرصتدایم برای 

. در صییورت افییزایش فشییار رقییابتی از سییوی ]38[ اسییت

گوشتخواران بزرگ جثه، این گونه بسیار تمایل به گسترش 

رفتییاری اجتنییاب از برخییورد،  عییرض نیییچ خییود، الگییوی

شبگردی و توسعه غدد مولید بیو بیرای دور کیردن عوامیل 

های جنگلیی، درخیتتهدید و حتی تغییر زیستگاه به تیپ

ویژه در . این رفتار بی]23[زار و اراضی کشاورزی را نیز دارد 

 .]42[تر است فصل و زیستگاه گر  و خشک شایع

افییراد و  ییکییی از سییناریوهای مطییر  در بررسییی بقییا

هییای جداشییده، سییازگاری یییا زیسییت آنهییا در جمعیت

. ایین رفتیار منجیر بیه ]25[ای اسیت های حاشیهزیستگاه

کاهش رقابت برای گونه سازگار در اکوسیسیتمی بیا منیابع 

تر، ارتفیاع شود. زیست در مناطو با دمیای خنیکاندک می

باالتر یا فعالیت شبانه در ساعات خنک در مناطو بیابانی با 

خوار الگوهای رفتیاری خیاص رودک عسیل ازمنابع اندک، 

ی و های محلّیگراییی، کلیید سیازگاریاست. میزان حاشییه

های منزوی برای افزایش شیانز بقیا اسیت. ایجاد جمعیت

این رفتار در طول تکامل منجر به جیدایی جغرافییایی کیه 
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خوار . رودک عسل]9[ شودمیعامل اصلی تکامل است نیز 

تیر و فشیار رقیابتی بزرگ ةکن( به واسطه جثّو رودک )گور

حاصل از گوشتخواران بزرگ، نیچ خود را به رژیم غیاایی و 

هییای زیسییتگاهی کییه رقابییت را در مقابییل سییایر تیپ

 .]14[اند دهد، گسترش دادهگوشتخواران کاهش می

ی و کشتن حیوان توسیط میرد  محلّیو  یاتلفات جاده

منیاطو  خیارج ازویژه در هب جویانه،دامداران در اقدا  تالفی

ترین تهدید وجود تراکم جمعیت پایین، از مهم چهارگانه، با

 تییفیکسیطح و  اسیاس نتیایج این جانور اسیت. بیربرای 

ه . بیسیتین یکاف خواررودک عسلاز حفاظت  یمناطو برا

در اغلییب حییال حاضییر  در ،رسیید کییه اییین گونییهنظییر می

رده و از این رو پایین زیست ک تیفیکهای با سطح زیستگاه

. همچنین توزییع فعلیی گونیه ]33[تلفات آن نیز باال باشد 

با مناطو انسانی نیز همپوشانی باالیی دارد که این امیر بیه 

. از ]38[کاهش شایستگی و برازش گونه منجر خواهد شید 

های بیا وضیعیت خوار در گیروه گونیهآنجا که  رودک عسل

پراکنیدگی  ی، بیا وضیعیتحفاظتی نامشخص در سطح ملّی

و در سطح جهانی نیز در گیروه  ]21[مبهم در کشور است 

العیات اطّ ]19[( قیرار دارد Ntهای نزدیک به تهدید )گونه

های حفاظتی بهتر برای گونیه راهبردموجود امکان طراحی 

در آینده را فراهم می کند. این موضوع یک هیدف کلییدی 

ور در مقابل وضعیت بحرانی است که گوشیتخواران در کشی

علمیی بیشیتر  و درک با آن مواجه بوده و نیازمندی توجیه

 هستند. 

های گوشیتخواران در این گونه نییز ماننید اغلیب گونیه

حاضیر بیه برخیی  ةکار است. مطالعزی و مخفیکشور شب

فرد ایین عضیو ههای منحصر بشناختی و سازگاریابعاد بو 

ی های بیابیانسیمورها در زیسیتگاه ةه از خیانوادبزرگ جثّی

تیر های عمییوبررسی ةاستان کرمان پرداخته است تا زمین

در آینده را فراهم کند. مطالعاتی مانند توزیع گونه در سایر 

گزینیی و فراوانیی در های کشور، رژییم غیاایی، النیهبخش

های مطلیوب آن در منیاطو دور افتیاده، سینگی و زیستگاه

 سنگالخی مناطو بیابانی کشور.

 

  ر و قدردانیتشک 

محتییر   کارکنییانوسیییله از مسییاعدت و همکییاری  دینبیی

حفاظت محیط زیست استان کرمان آقایان اسیحا  سازمان 

جیل، پور سیاهپور، حسن موسید اعظمتوکلی، محمّمنظری

پور و علی سرخوش، کییومر  ملکشیاهی، امیین شاهسیون

پاریزی عضیو همچنین از آقایان مهندس محسین موحیدی

زیست پاریز کوه، آقای فرزاد محتر  انجمن حافظان محیط 

مهدوی عضو محتر  انجمن دوستداران طبیعت رفسینجان، 

 عسیلزنبور بخیش لئومسمهندس ابراهیم عسکرپورکبیر، 

و سییرکار خییانم  کرمییان اسییتان یکشییاورز جهییاد سییازمان

 سیازمان عسیل زنبیور بخیش لئومسی پوریافشار معصومه

 ، آقای دکتیر محبیوبکرمان استان جنوب یکشاورز جهاد

انشیگاه تحصییالت تکمیلیی صفاری عضیو هیئیت علمیی د

د کرمیان و آقیای سیید محمّی وری پیشیرفتهآصنعتی و فنی

  ر را دارد.آبادی کمال تشکّمکی
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Abstract 

With the intensification of biodiversity decline and habitat loss due to destruction and 

fragmentation, scientists are looking for criteria for prioritizing wildlife habitats and expanding 

protected areas based on the high distribution and abundance of the species, especially indicator 

species. One of the Iranian middle-sized carnivores is Honey Badger with Afrotropical distribution 

the utmost spread of its northern dispersion reaches Iran. Its distribution and ecological information 

are scarce in Iran and in all its distribution range in the world. In this study, through gathering 

presence point data in Kerman province, potential habitats and effective biogeoclimatic parameters 

affecting the species distribution during the year were identified. The Maximum Entropy modeling 

approach was applied. According to the results, more than one-fifth of the province is suitable for 

the species. Most parts of the preferable habitats are in the western half of the province at an 

altitude of above 2000 meters above sea level. Habitats with the lower annual mean temperature and 

higher annual precipitation are more suitable for the species increasing annual mean temperature 

and dryness, the suitability of habitat decreases. Field surveys showed that damage to the poultries 

and beehives resulted in a high conflict between Honey Badger and local people. 
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