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چکیده
با تشدید کاهش تنوع زیستی و فروافت زیستگاه به واسطة تخریب و تکهتکه شدن ،محققان به دنبال یافتن معیارهایی برای اولویتبنیدی منیاطو و
گسترش سطح مناطو تحت حفاظت بر پایة پراکنش و فراوانی به ویژه گونههای شاخص هستند .رودک عسلخوار یکی از گوشتخواران متوسط جثّة
کشور است که پراکندگی افروتروپیکال داشته و یکی از آخرین حدهای پراکندگی شمالی آن به ایران میرسد .اطّالعات پراکنیدگی و بیو شیناختی
این گونه نه تنها در ایران بلکه در کل محدوده پراکندگی آن در دنیا اندک است .در این مطالعه به گردآوری اطّالعات حضیور ایین گونیه در اسیتان
کرمان و استفاده از نقاط حضور بدست آمده برای شناسایی زیستگاههای بالقوه و عوامل زیست ،زمین و اقلیمی مؤثر در پراکندگی گونه در کل سال
پرداخته شد .ابزار مورد استفاده ،الگوریتم حداکثر بینظمی در محدودة استان کرمان بوده است .نتایج نشان داد بیش از یک پنجم مساحت اسیتان
برای زیست این گونه از مطلوبیت برخوردار است .بخش اعظم زیستگاههای مطلوب گونه در نیمة غربی استان در محیدودههیای ارتفاعیات بییش از
 2000متر باالتر از سطح دریا قرار دارند .دمای ساالنة پایینتر و بارندگی بیشتر برای گونه مطلوبتر بیوده و بیا افیزایش دمیا و افیزایش خشیکی از
مطلوبیت زیستگاه کاسته میشود .بررسیهای میدانی نشان دهندة آسیب این گونه بیه منیاطو روسیتایی بیه وییژه مرغیداریهای میرد محلّیی و
همچنین کندوهای عسل است که منجر به آن میشود تا تعارض با جوامع انسانی گونه را مورد تهدید شدید قرار دهد.
واژگان کلیدی :رودک عسلخوار ،مطلوبیت زیستگاه ،تعارض ،الگوریتم حداکثر بینظمی ،استان کرمان

مقدمه
بسیاری از مناطو تحت حفاظیت بیه انیدازة کیافی وسیعت
ندارند که از جمعیّتهای پویای گوشتخواران حمایت کنند.
بسیاری از این گوشتخواران به دنبال زیستگاههای جدید از
طریو کرییدورهای همجیوار زیسیتگاههای اصیلی پراکنیده
میشییوند ] 10و  .[11از اییین رو ،برنامییههای حفاظییت از
گوشتخواران و بررسی نقش بو شیناختی آنهیا در طبعییت
باید نگاهی فراتر از مناطو تحت حفاظت را شیامل شیده و
به دنبال یافتن راهبردهایی برای بقیای گونیهها در چشیم-
اندازهای اغلب در اشغال انسان ،باشد ].[15

اغلب مرگ و میرهیای انسیانی گوشیتخواران ییا بیه دلییل
تصادفات با وسایل نقلیه و یا شکار غیرقیانونی اسیت ].[34
هرچند آمار تلفات گوشیتخواران بیا انگییزه تالفییجویانیه
توسط انسان نیز روند رو به رشدی دارد ] .[26بیشیتر ایین
تلفییات معمییوال پییز از از بییین رفییتن دا اهلییی توسییط
گوشتخوار صورت میگییرد ] 13و  [39کیه ممکین اسیت
ابتدا منجر به کشیتن و در آخیر افیزایش ریسیک انقیراض
گوشتخوار شود ].[20
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رودک (گورکن) عسیلخوار (،)Mellivora capensis
یکی از اعضاء بزرگ جثّة خانوادة راسوها 1با منشأ آفریقایی
و بومی آفریقا و آسییای غربیی اسیت ] .[41ایین گونیه در
بیشییتر منییاطو آفریقییا ،شییبه جزیییرة عربسییتان ،ایییران،
ترکمنستان و شبه قارة هند ،از جمله غرب بیابان صحارا از
موریتانی و مالی به سمت جنوب میراکش و شیمال شیرقی
الجزایر گسترش یافته است ] 6و .[40
این گونه جانوری شبگرد بوده و به داشیتن آروارههیای
پرقدرت مشهور است .طول سر و تنه  60تا  77سیانتیمتر،
د  20تا  30سانتیمتر ،ارتفاع  23تا  28سیانتیمتر و وزن
آن  7تییا  13کیلییوگر میباشیید .حضییور اییین گونییه در
زیستگاههای متنوعی از جمله نیمهبیابانی ،استپی ،جنگلی،
تپه ماهور و بیشهزارها نیز به ثبت رسیده است .جنبیههای
مختلف بیو شناسیی ایین گونیه نیهتنها در اییران بلکیه در
خاستگاه اصلی آن آفریقا نیز هنیوز در ابهیا بیاقیمانیده و
اطّالعات بو شناختی اندکی از ایین گونیه در دسیت اسیت
] .[14اطّالعات موجود نیز بر مبنای گزارشهای پراکنده و
تنها معطوف به صحارا و جنوب آفریقا است ].[6
رودک عسلخوار از نظیر قیوانین بیینالمللیی فهرسیت
سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعیت و منیابع طبیعیی
( )IUCNدر ردة کمتییرین نگرانیی ،معاهییده منییع تجییارت
گونههای گیاهی و جانوری در خطر انقیراض ( )CITESدر
پیوست  3و در قوانین ملّی به عنوان گونیه حماییت نشیده
محسوب میشود.
پیشبینی پراکنش گونهها در سالهای اخیر ،به بخیش
مهمی از برنامهریزی حفاظت تبدیل شده اسیت و بیه ایین
منظور فنون مدلسازی گستردهای ،توسعه یافتهانید ].[16
مدلهای توزیع گونیه  [17] SDMsبیه طیور گسیتردهای
برای شناسایی زیستگاه مناسب برای گونیههیای کمییاب و
درخطر ] ،[12بررسی پراکنش گونهها در چشیم انیدازهای
وسیع و محدودههای غیرقابل دسترسی و دور ] ،[7اولوییت
بندی مناطو حفاظتی ] [8و ارزییابی اثیر احتمیالی تغیییر
اقلیم یا تغیییر در توزییع گونیههیا و دالییل آن در سیطو
بسیار وسیع مورد استفاده قیرار مییگیرنید ] .[32معمیوال،
این مدلها از ارتبیاط مییان متغیرهیای محییط زیسیتی و
نقاط حضور گونهها برای پیشبینی شرایط محیط زیسیتی

استان کرمان در پهنهای بیه مسیاحت  18329701هکتیار
میباشد .از نقطه نظر مختصات جغرافیایی ،این استان بیین

1

2

- Mustelidae

که گونه در آن میتواند زندگی کند ،استفاده میکننید .بیا
استفاده از این مدلها ،امکان ارزییابی مطلوبییت زیسیتگاه
گونه بر اساس پراکنش مکانی متغیرهیای محییط زیسیتی
مطلوب در سرتاسر گسیتره پراکنیدگی آن فیراهم میشیود
].[27
تاکنون روشهای مختلفی برای بررسی پیراکنش گونیه
ای معرفی شدهاند که یکی از بهترین و پرکاربردترین آنهیا،
روش حداکثر آنتروپی یا بیشیترین بیینظمیی MaxEnt2
است .روش بیشترین بینظمی بیه دادههیای عید حضیور
گونه نیاز نداشته در عوض از الیههای محیط زیسیتی پیز
زمینه برای تما منطقه مورد مطالعه استفاده میکند .ایین
روش میتواند از هر دو نوع متغیرهای پیوسیته و طبقیهای
استفاده کند و خروجی آن یک نقشة پییشبینیی پیراکنش
پیوسته است .کارایی مکسنت به عنوان یکیی از روشهیای
مدلسازی پراکنش گونهها نسبت به سیایر روشهیا خیوب
ارزیابی شده است ] .[27با استفاده از نتیایج ایین میدلهیا
عالوه بیر آگیاهی از عوامیل محییط زیسیتی تأثیرگیاار بیر
مطلوبیت زیستگاه یک گونه و ترتیب اهمّیّت آنها ،میتیوان
زیستگاههای مطلوب برای گونه را در سیطح منطقیه تحیت
بررسی یا حفاظیت مشیخص نمیوده و نسیبت بیه گیرفتن
تصمیمات مدیریتی مناسب اقدا نمود.
باوجود پیوسیتهای ملّیی و بیینالمللیی در ارتبیاط بیا
رودک عسلخوار ،این حیوان در ایران بسیار کمیاب بوده و
از وضعیت پراکندگی آن تنها اطالعیات پراکنیده حاصیل از
مشاهدات اتفاقی وجود دارد .بیه علّیت داشیتن النیة قابیل
دسترس و آسیبپایر ،تخریب زیستگاه و باورهای غلیط در
بین مرد بومی در ارتباط با این حیوان ،نسل آن به شیدّت
در معرض خطر قراردارد .تلفات این گونه که اغلب به علّیت
ورود به طویلهها و مرغداریها در حاشییة روسیتاها توسیط
دامداران و روسیتاییان ،کیه بیه دفعیات در اسیتان کرمیان
گزارش شده ،بر وضعیت بدِ آن دامن زده است ].[41
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

- Maximum Entropy

مطلوبیت زيستگاه رودک عسلخوار ( )Mellivora capensisدر استان کرمان

 25درجه و  55دقیقه تیا  33درجیه عیرض شیمالی و 53
درجه و  26دقیقه تا  59درجه و  29دقیقیه طیول شیرقی
قییرار دارد (شییکل  .)1سییطح بسیییار وسیییعی از اسییتان
کوهستانی بوده و رشته کوههای جبال بارز در مرکز اسیتان
آن را به چهار بخش کویری شرقی (کویر لوت شیامل بیم و
شیهداد) ،غربیی (کیویر سییرجان) ،شیمالی (کیویر بییافو و
رفسنجان) و جنوبی (هامون جازموریان در کهنوج) تقسییم
میشود .تنوّع آب و هوایی آن از گر و فراخشیک متماییل
به نه چندان خشک تا کویری ،و در برخیی از نقیاط ماننید
بافت ،رابر ،کوهبنان ،بردسیر و تاحدّی شهربابک از هیوایی
معتدل و سرد برخوردار است.

صحتیثابت و همکاران 3

حداقل دمای ثبت شده در سال  1389در ایستگاه الله
زار  -19درجه و حیداکثر دمیا در ایسیتگاه شیهداد +50/4
درجه بوده اسیت .مییانگین بلنید میدت سیاالنه بیارش در
استان کرمیان حیداقل  32میلییمتیر در بخیش شیهداد و
حداکثر  250میلیمتر در شهرستان بافت اسیت .مییانگین
کل بارش ساالنه استان نیز  140میلیمتر میباشد .با توجّه
به میزان کیم بیارش ،تبخییر شیدید و دمیای بیاال ،اسیتان
کرمان ،از نظر پوشش گیاهی بسیار فقیر است ].[3

شکل  -1موقعیت استان کرمان در نقشه ایران و پراکندگی شهرستانهای استان

جمعآوری دادههای حضور گونه
در این پژوهش تعداد  30نقطه از حضور رودک عسلخیوار
بدست آمد که برخی از آنها مربیوط بیه مشیاهدات حییوان
زنده در طبیعت و برخی نیز مربوط به تلفیات گونیه اسیت.
پراکندگی نقاط حضور این گونیه در شیکل  2نمیایش داده
شده است .به جز سه مورد از تلفات که مربوط به نیمة دو
دهییة  80هسییتند ،سییایر مشییاهدات مربییوط بییه دهییة 90
هستند .با توجّه به فراوانی کم و مشیاهدات بسییار انیدک
گونه ،طول دورة جمعآوری مشاهدات طوالنی درنظر گرفته
شده است.
مشاهدات مربوط به کیل سیال بیود ،تعیداد  6میورد از
مشاهدات در فصل بهار 4 ،مشاهده در تابستان 7 ،مشیاهده
در پاییز 10 ،مشاهده در زمستان و  3مشاهده تیاری آنهیا
ثبت نگردید .تمامی مشاهدات توسیط تییم پیژوهش ثبیت

شده و در بانک دادة اداره کل حفاظت محیط زیست استان
کرمان موجود است .بیشترین مشاهده رودک عسلخوار در
استان کرمیان مربیوط بیه شهرسیتانهای غربیی سردسییر
استان است.
متغیرهای محیط زیستی
به منظور ساخت میدل مطلوبییت زیسیتگاه گونیه از گیروه
متغیرهییای زیسییت -زمییین اقلیمییی مییورد اسییتفاده بییرای
گوشتخوارن اسیتفاده شید ] 36 ،29 ،24 ،22 ،2 ،1و .[37
متغیرهای اقلیمی از پایگاه اقلیم جهانی بیا تفکییکپیایری
یک کیلومتر مربع استخراج شید .متغیرهیای توپیوگرافی از
مییدل رقییومی ارتفییاع بییا تفکییکپییایری  90متییر و سییایر
متغیرهییا از نقشییه کییاربری اراضییی موجییود بییا مقیییاس
 1:150000استخراج شد (جدول .)1
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جدول  -1متغیرهای استفاده شده در مدلسازی زیستگاه
متغیر

توضیحات

منبع تهیه

Aspect
جهت
bio1
میانگین دمای سالیانه
bio12
میانگین بارش سالیانه
DEM
مدل رقومی ارتفاع
NDVI
شاخص پوشش گیاهی
Slope
درصد شیب
road_distance
اداره کل محیط زیست استان کرمان
فاصله از جاده
village_distance
اداره کل محیط زیست استان کرمان
فاصله از روستا
اداره کل محیط زیست استان کرمان
Worldclim.org
Worldclim.org

ساخت و راهاندازی مدل
الیههیای محییط زیسیتی در نیر افیزار Arc Map 10.3

ساخته و پردازش شد و در آخر اندازه سلول و مرز یکسیان
و مشابهی به آنها اختصاص داده شید .از هرکیدا خروجیی
 asciiتهیییه و بییه منظییور اجییرای مییدل وارد نییر افییزار
 MaxEntشدند .به منظور میدلسیازی توزییع گونیه70 ،
درصد نقیاط حضیور بیه صیورت تصیادفی بیرای دادههیای
آموزشی و  30درصد مابقی برای ارزییابی نتیایج 1اسیتفاده
شد .حیداکثر نقیاط پیز زمینیه  ،10000حیداکثر تکیرار
 ،5000تنظیم افزاینده  1و  15تکیرار بیرای اجیرای میدل
انتخاب شد .نقشه پیوسته احتمال حضیور گونیه بیا فرمیت
 asciiدر نر افزار  GISطبقه بندی شد .براسیاس جیدول
خروجی  ،MaxEntمناطو بین صیفر تیا  0/25بیه عنیوان
مناطو نامطلوب ،مناطو بین  0/25تا  0/7به عنوان مناطو
دارای مطلوبیت متوسیط ،و منیاطو بیاالی  0/7بیه عنیوان
مناطقی با مطلوبیت بیاال در نظیر گرفتیه شید .بیه منظیور
بررسی مساحت و درصد قرارگیری زیسیتگاههیای مطلیوب
رودک عسلخوار در مناطو تحت مدیریت ،مرز این مناطو
بر روی نقشه طبقهبندی شده قرار گرفت.
نتایج
پیشبینی انتخاا

زیساتگاه رودک عسالخوار در

استان کرمان
بر اساس نتایج بدسیت آمیده  3941257هکتیار از اسیتان
کرمان ( )%21/5دارای مطلوبییت زیسیتگاهی بیرای رودک
عسلخوار است .بر ایین اسیاس مییزان مطلوبییت منیاطو
1- Cross validation data

چهارگانه بر اساس مسیاحت عبارتنید از پیارک ملیی خبیر
 56461هکتار ،مجمیوع منیاطو حفاظیت شیده 298401
هکتار ،مجموع پناهگاههای حیات وحش  28913هکتیار و
مناطو شکار ممنوع  43763هکتیار اسیت .همچنیین اثیر
طبیعیملی سرو سیرچ هیچگونیه مطلیوبیتی بیرای رودک
عسلخوار ندارد.
مشاهداتی که از ایین گونیه در ایین مطالعیه در اسیتان
کرمان بدست آمده مربوط به شهرستانهای بافت ،ارزوییه،
رابر ،رفسنجان ،سیرجان ،شهربابک و بردسیر ،در محیدوده
ارتفاع  1970الی  2861متر از سیطح آبهیای آزاد اسیت.
پارک ملّی خبر و پناهگیاه حییاتوحیش روچیون ،منطقیة
شکار ممنوع پاریز و قیر اختصاصیی منصیورآباد از جملیه
مناطو تحت مدیریت در استان کرمان میباشند که حضور
رودک عسلخوار در آن به ثبت رسییده اسیت .بیر اسیاس
نتیایج ،نیمییة غربییی اسییتان بیرای اییین گونییه از مطلوبیییت
برخوردار است .این مطلوبیت در مرکز اسیتان در محیدوده
بخشهییای شییمالی شهرسییتانهای جیرفییت ،رابییر ،بافییت،
سیرجان ،بردسیر و محدودههایی از جنوب غربی شهرستان
کرمان بیشتر است (شکل .)2
سطح مطلوبیت در شهرستانها عبارت است از بردسییر
 6324کیلومترمربع ،منوجان  7000کیلومترمربع ،عنبرآباد
 72/5کیلومترمربییع ،س ییرجان  37/2کیلومترمربییع ،بافییت
 6494کیلومترمربییع ،جیرفییت  13799کیلومترمربییع ،بییم
 17755کیلومترمربع ،کرمیان  13100کیلومترمربیع ،راور
 11535کیلومترمربع ،کهنیوج  2190کیلومترمربیع ،زرنید
 5477کیلومترمربیییع ،رفسییینجان  7678کیلومترمربیییع و
شهربابک  13574کیلومترمربع .بخشهای شمال ،شیر و
جنوب استان کرمیان از هیچگونیه مطلوبییت بیرای رودک
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عسلخوار برخوردار نیستند .بررسیی معیدة الشیهها نشیان
میدهد که عمده رژییم غیاایی گونیه در منطقیه از دیگیر
جانوران بیه وییژه الکپشیت مهمییزدار شیرقی ،خزنیدگان،
عسل ،جوندگان ،حشرات ،پرندگان ،جوجه و تخمهای آنهیا
بوده است.
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برای ارزیابی کیفیت کلی مدل از تحلیل منحنی ویژگی
عامل دریافت کننده ( )ROCو مساحت سطح زیر منحنیی
( )AUCاسییتفاده شیید .میییزان سییطح زیرمنحنییی در اییین
تحلیییل  0/89اسییت کییه نشییان از کیفیییت بسیییار بییاالی
پیشبینیی در مقابییل  AUCبییا مقیدار  ./5تصییادفی اسییت
(.)binominal test, p<0.001

شکل  -2نقشه پیش بینی مطلوبیت زیستگاه و محلهای مشاهده رودک عسلخوار در استان کرمان در ارتباط با مناطو تحت مدیریت.
 )1پناهگاه حیات وحش دربند؛  )2منطقه حفاظت شده کوه آسیاب؛  )3منطقه حفاظیت شیده چیاه کوچیه؛  )4منطقیه شیکار ممنیوع
نودرهنگ؛  )5منطقه شکار ممنوع شهربابک؛  )6منطقه حفاظت شده دهج؛  )7قر اختصاصی منصیور آبیاد؛  )8منطقیه حفاظیت شیده
سعدی؛  )9اثر طبیعیملی سرو سیرچ؛  )10منطقه حفاظت شده بیدوییه؛  )11منطقه شکار ممنیوع پیاریز؛  )12منطقیه حفاظیت شیده
جوپار؛  )13منطقه شکار ممنوع گودغول؛  )14منطقه حفاظت شده بهرا گور( بخش کرمان)؛  )15منطقه شکار ممنیوع جنگیل قالییی؛
 )16منطقه شکار ممنوع انجرک؛  )17منطقه حفاظت شده بحرآسمان؛  )18پناهگاه حیات وحش زریاب؛  )19منطقه حفاظت شده کوه
شیر؛  )20منطقه حفاظت شده سنگ مز؛  )21پارک ملی خبر؛  )22پناهگاه حیات وحش روچیون؛  )23منطقیه شیکار ممنیوع گلیزار
(بخش کرمان)؛  )24پناهگاه حیات وحش مهروییه؛  )25منطقه شکار ممنوع ریگان؛  )26منطقه حفاظت شده مارز

اهمیت متغیرها
آزمون جکنیایف نشیان دهنیدة نقیش و ارزییابی اهمّیّیت
متغیرهای محیطی در مدلسیازی اسیت .در ایین رویکیرد،

متغیرهای پیشبینی کننیده بیا کمتیرین اهمّیّیت از میدل
مشخص شده و از مدلهای بعدی کنار گااشته مییشیوند.
بر اساس آزمون جکنایف ،میزان بهیرهای کیه متغیرهیا در
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آزمون تعلیمی تنظیمشده در ساخت مدل بیردهانید بسییار
باال و در حدود  98درصد است و این به آن معنی است که
انتخاب متغیرها در پییشبینیی میدل بیه درسیتی صیورت
گرفته است.
با توجه به این آزمون ،متغییر مییانگین دمیای سیاالنه،
متغیری است که با حاف آن شاهد بیشترین کاهش سطح
زیرمنحنی هستیم و بنابراین منحصر به فردترین اطّالعیات
را در اختیار قرار میدهید .همچنیین ایین متغییر و سیپز
میدل رقیومی ارتفیاع بیشیترین اهمّیّیت را در مییان سیایر
متغیرهای مدل برای پیشبینی مطلوبیت زیستگاه دارند.

سهم هر یک از متغیرها در پراکنش گونه در جیدول 2
نشان داده شده است .سهم هیر ییک از متغیرهیای زیسیت
محیطی دادههای تعلیمی در هر بیار تکیرار سینجیده میی
شوند و در مرحله بعد به اهمّیّت متغیر افزوده میشود و در
آخر ،درصد اهمّیّت نسبی هر متغیر مشخص مییشیود .بیا
توجّه به جدول متغییر ،مییانگین دمیای سیالیانه بیا 73/4
درصد بیشترین مشارکت را داشته و مدل رقومی ارتفیاع بیا
وجودی کیه اثیر زییادی در سیاخت میدل دارد ،هیچگونیه
اطالعات منحصربه فردی را ارایه نمیدهد.

جدول  -2متغیرهای استفاده شده در مدلسازی زیستگاه
متغیر

درصد مشارکت

اهمّیّت نسبی در مدل

5/7
73/4
3/1
0
2/6
3/1
6
6/1

0
30/6
0
0
3
0
24/6
41/8

جهت
میانگین دمای سال
میانگین بارش سال
مدل رقومی ارتفاع
شاخص پوشش گیاهی
درصد شیب
فاصله از جاده
فاصله از روستا

نقش متغیرها
منحنیهای پاس به دست آمده برای میدل نهیایی گوییای
این است که پیشبینی منطقی مدل در زمانی که تنها یک
متغیر تغییر کند و سایر متغیرها مقیادیر مییانگین خیود را
داشته باشند ،چگونه تغییر میکنند .نتایج نر افیزار گوییای
این است که این گونه نسبت بیه تغیییرات دمیا حساسییت
نشان داده و با افزایش دما از میزان مطلوبیت زیسیتگاه آن
کاسته خواهد شد.
این گونه از زیستگاههای بیا دمیای بییش از  20درجیة
سانتیگیراد دوری میکنید .از ایین رو ،افیزایش ارتفیاع بیر
مطلوبیت زیستگاه گونه میافزاید .با افزایش ارتفاع از حدود
 1000متر مطلوبیت زیستگاه بصورت خطّی افیزایش پییدا
خواهد کرد.
نتایج دو متغیر مدل رقیومی ارتفیاع و مییانگین دمیای
سال ارتباط منطقی را نشان میدهند .در همیین راسیتا بیا
افزایش میانگین بارش ساالنه بر مطلوبییت زیسیتگاه گونیه
نیز افزوده خواهد شد .بیر اسیاس منحنیی پاسی مربوطیه،

میانگین بارندگی سال  200تا  350میلیمتر بیه شیدت بیر
مطلوبیت زیستگاه گونیه تیأثیر مثبیت خواهید داشیت .بیا
کاهش بارندگی از این میزان ،مطلوبیت زیستگاه به صیورت
خطّی برای رودک عسلخوار کاهش خواهید یافیت .متغییر
قابل توجّه ،فاصله از روستا است .با دور شیدن از روسیتا بیا
شیب تندی از مطلوبیت زیستگاه کاسته میشیود .بیر ایین
اسییاس احتمییاال اییین گونییه تعییارض بسیییار بییاالیی را بییا
روستاییان دارد .در مجموع رابطة متغیرها با هم و اکولوژی
رودک عسلخوار یک رابطة منطقی و معنیدار است (شکل
.)3
تعارض گونه با انسان
بر اساس بررسیهای میدانی و پراکندگی گونه ،تقابیل ایین
گونه با دامداران اغلیب در مراتیع ییالقیی اسیتان همچیون
شهرستانهای رابر ،بافت ،سیرجان ،کرمان و کوهبنان و بیه
صورت پراکنده و نه با تعداد باال ،رخ میدهید .بررسییهای
میییدانی و مسییتندات بدسییت آمییده از حملییة سییگهای

مطلوبیت زيستگاه رودک عسلخوار ( )Mellivora capensisدر استان کرمان

دامداران به گونه نشان دهنده دفع حمالت گونه در مراتیع
است.
حملة این حیوان به دا  ،برهها و بزغالهها نیه در مراتیع
بلکه بیشتر در آغل آبیادیهیا و سیکونتگیاههیای انسیانی
صورت میگیرد .آسیب این گونیه بیه کنیدوهای عسیل در
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استان نیز قابل توجّه است .آسیب بیه کنیدو در شهرسیتان
رابر بهطور عمیده در فصیل پیاییز بیا شیدّت متوسیط و در
شهرستانهای بافت و ارزوییه در فصلهای پاییز و زمسیتان
با شدّت زیاد است.

شکل  -3منحنیهای پاس مهمترین متغیرها در ساخت مدل پیش بینی زیستگاه مطلوب رودک عسلخوار

تهدیدات گونه در استان کرمان
نقاطی که از تلفات و تعارض گونه با انسان بدست آمد ،بیه
ترتیب با رنگ قرمیز و زرد در شیکل  4نمیایش داده شیده
است .مواردی از تلفات این گونه توسیط سیگهای گلیه در
استان ارایه شده است (جیدول  .)3بیشیترین تعیارض ایین
حیوان با مرد در شهرسیتان بافیت رخ داده اسیت .شیکار،
مسمومیّت ،درگیری با سگهای گلّه و برخورد با خیودرو از
جمله مهمترین دالیل تلفات در استان کرمان محسوب می
گردد.
همچنین بیماری هاری در رودک عسلخوار برای اوّلین
بار در ایران و در استان کرمان گزارش شده اسیت .از ییک

سو ،ویژگی رفتاری این گونه باعث آن میشود تا گاهی بیه
مرغداریها آسیب و خسارت وارد کند .در مقابل ،در اقیدا
تالفیجویانه مرد محلّی نیز اقدا به کشتن حیوان کننید.
به دلیل شرایط زیست این گونه که اغلب به عنیوان مراتیع
توسط دامداران برای چرا اسیتفاده میشیود ،گیزارشهیا و
موارد متعیدد از درگییری و حتیی تلیف شیدن آن توسیط
سگهای گلّه و چوپانان وجود دارد.
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جدول  -3گزارشهای مربوط به ثبت تلفات و تعارض رودک عسل خوار در استان کرمان
تاری

مختصات جغرافیایی
()UTM

1

رفسنجان

پاییز 1398

391549/ 3336176

2

سیرجان

1393/8/28

378758/ 3299100

3

شهربابک

1390/4/1

362787/ 3303719

4

بافت

1395

438934/ 3251385

5

بافت

1389/2/11

444775/ 3241119

6

بافت

کد

شهرستان

1392/10/21

موقعیت محلی
حوالی رودخانه ده زهیر ،پایینتر از
سد رسوبگیر سرچشمه
جادة آسفالته پاریز  -هماشهر
حوالی آبادی محمدیه (شهرک
صنعتی پاریز)
دشت کلوک
جادة گوغر -بافت ،حدفاصل
روستاهای کهک اسفیچ به بنه آباد
گوغر
سنگ پهن

448742/ 3241182

صالح آباد

7

بافت

شهریور و آبان
ماه 1395

478205/ 3243910

قنات مروان

8

رابر

1386/11/16

484914/ 3241025

اِسکِر

9

رابر

مهر 1397

480281/ 3237249

10
11

بافت
بافت

بهار 1399
آذر 1399

466031/ 3193257
435059/ 3178338

12

بافت

زمستان 1388

438390/ 3179337

13
14
15
16

ارزوییه
ارزوییه
ارزوییه
بافت

دی 1398
زمستان1390
بهار 1391
آذر 1399

406386/ 3154469
422553/ 3146693
498697/ 3145807
434279/ 3177091

بحث
شناخت عوامل میؤثر بیر حضیور گونیه اهمّیّیت زییادی در
حفاظت گونیه ،زیسیتگاه و میدیریت کیاربری اراضیی دارد
] .[37مطالعة حاضر از معدود بررسیهای صورت گرفته در
ارتباط با انتخاب زیسیتگاه بیه عنیوان یکیی از ابعیاد بیو -
شناختی رودک عسلخوار در اییران اسیت کیه مبتنیی بیر
بررسیهای میدانی و تجزیه و تحلیل نمونههای ایین گونیه
است.

منطقه دارزه ،حوالی دوراهی آهوییه
به قنات مروان
منطقه زرآب
پارک ملی خبر ،کهت ،باالی قنات
پارک ملی خبر ،باغ ایران حوالی
معدن گز
وکیلآباد ،تمل تیهو
باغ بنیاد ،روبهروی دهنه زنجیرآویز
منطقه سیخوران
پارک ملی خبر ،کهت

دالیل تلفات /تعارضات
مشاهده الشة تلف شده
تلف شدن بر اثر برخورد با
خودرو در شب
تلف شدن بر اثر حمله
سگهای گله
تلفات جادهای
نمونه هار تلف شده
دو قطعه جانور ذبح شده که
در کنار جاده (حوالی
شهرک گلها) رها شده
بودند.
شکایتهای مردمی مبنی بر
تخریب کندوی عسل
تلف شدن جانور به علّت
ریزش برف سنگین و
سرمای شدید در منطقه
تلفات در تله
تلفات جادهای
تخریب کندوی عسل
تخریب کندوی عسل
تخریب کندوی عسل
تخریب کندوی عسل
تلف شدن بر اثر حمله تشی
تغایه از مرغ و خروس

نتایج آزمون تعلیمی برای ساخت میدل نشیان داد کیه
متغیرهای انتخاب شده برای پییشبینیی رفتیار گونیه ،کیه
براساس نتایج بدست آمده بر روی گوشیتخواران در کشیور
تهیه شیده بودنید ] 24 ،1و  [37صیحیح انتخیاب شیده و
میتوانند رفتار و عکیزالعملهیای گونیه در برابیر عوامیل
محیطی را به خوبی توصیف نماید.
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شکل  -4نقاط تعارض و تلفات رودک عسل خوار بسط داده شده در جدول 3

بر اساس نتایج ،بخش قابیلتیوجّهی از اسیتان کرمیان،
(بیش از  20درصد) ،برای ایین گونیه از مطلوبییت بیاالیی
برخوردار است که نشان از سیازگاری ایین گونیه بیه اقلییم
مربوطه است ] .[4باتوجّه به آنکیه کرمیان دومیین اسیتان
وسیع کشور میباشد ،این سطح مطلوبیت قابل توجّه است.
اما تنها بخیش بسییار کیوچکی از منیاطو تحیت میدیریت
استان با زیستگاههای مطلوب این گونه همپوشانی دارنید و
از این رو بیشیک حفاظیت از گونیه بیا مشیکالتی مواجیه
خواهد بود.
بزرگترین لکّیة یکپارچیة مطلیوب بیرای زیسیت گونیه
هیچگونه همپوشیانی بیا منیاطو تحیت میدیریت سیازمان
حفاظت محیط زیست نداشته و از سوی دیگر بیزرگتیرین
منطقة تحت مدیریت استان ،پناهگاه حیات وحیش دربنید
شهرستان راور ،نیز هیچگونه مطلوبیتی بیرای زیسیت ایین
گونه نیدارد .بنیابراین بیه نظیر میرسید کیه در انتخیاب و
اولویتبندی مناطو تحت مدیریت استان که میبایست بیر

اسییاس در نظییر گییرفتن اهمّیّتهییای حفییاظتی گونییههای
شاخص به ویژه گوشتخواران تدوین و برنامهریزی شوند ]1
و  ،[30اییین گونییه درنظییر گرفتییه نشییده و نیازمنییدیهای
حفاظتی آن نیز تأمین نشده است.
از این رو ،با توجّه به آنکه رودک عسلخوار از گونیههای
گوشتخوار و کمیاب با تراکم بسیار کم در کشور اسیت کیه
خاسیییتگاه افریقیییایی دارد ] 41و  ،[28و آخیییرین حییید
پراکندگی شمالی آن به اییران میرسید ] ،[21در انتخیاب
مناطو پیشنهادی جدید یا بازنگری مرز مناطو ،پراکندگی
این گونه نیز در نظر گرفته شیود .بخیش قابیل توجّیه و در
حدود نیمی از تنها پارک ملی اسیتان از مطلوبییت زیسیت
بییرای اییین گونییه برخییوردار اسییت .بیشییترین مطلوبیییت
بخشهای نیمة غربی اسیتان ،بیویژه در بخیش مرکیزی را
شامل میشود .تمامی این محدوده و شهرسیتانهای واقیع
در آنها میانگین ارتفاع باالتری از سیایر بخشهیای اسیتان
دارند .براین اساس به نظر میرسد که گونیه میورد مطالعیه
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در مناطو گر و خشیک ،تماییل بیه زیسیت در ارتفاعیات
باالتر را داشیته ] 6و  [40و افیزایش نیاهمواری زمیین بیه
مطلوبیییت زیسییتگاه گونییه میافزاییید ] .[18چنانکییه مییدل
رقومی ارتفاع بیشترین اهمّیّت را برای پیشبینی مطلوبیت
زیسییتگاه داشییته و افییزایش ارتفییاع ب یهصییورت خطییی بییر
مطلوبیت زیستگاهی گونه میافزاید .همچنین نتایج نشیان
داد که گونه در نوع پوشش گیاهی سرزمین ،انتخابی رفتیار
کرده و افزایش میزان پوشش گیاهی نیز بر حضیور آن اثیر
مثبت باالیی دارد ] 18 ،14و .[23
مناطو مرتفع استان در دامنة رشته کوههای مرکزی از
شمال غربی استان کرمان به سمت جنوب و جنیوب غربیی
آن واقع در دامنههای با اقلیم معتدل تا سرد کوهستانی بیا
پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی شاخص همچون بنه ،ارس،
ارژن ،کهکم ،بادا کوهی ،زرشک ،نسترن وحشی ،جوبیک،
شیرتیغان ،کل قیچ ،قیچ ،درمنه ،گون و اشینان اسیت کیه
برخی از آنهیا در رژییم غیاایی و آشییان اکولوژییک گونیه
اهمّیّت قابلتوجّهی دارند.
میانگین دمای ساالنه از مهمتیرین متغیرهیای اقلیمیی
تأثیرگاار بر پراکنش بالقوه رودک عسیلخوار اسیت ].[31
این متغیر معموال به عنوان مهمترین متغیر در توصیف آب
و هوای یک منطقه در نظر گرفته میشود .مییانگین دمیای
ساالنه منحصر به فردترین اطالعات را نیز ارایه داده اسیت.
رودک عسلخوار نسبت به تغییرات دمیا حساسییت نشیان
داده و با افزایش دما از میزان مطلوبیت زیستگاه آن کاسته
خواهد شد.
مطالعات صیورت گرفتیه بیر روی رودک عسیلخوار در
منطقه نیمهخشک جنوبی کاالهاری نیز نشان داد کیه دمیا
تأثیرگاارترین عامیل در الگیوی فعالییت رودک عسیلخوار
اسییت ] .[5الگییوی رفتییاری کییه در آن گونییه بییه شیدّت از
فعالیت در گیر تیرین زمیان روز و سیردترین بخیش شیب
اجتناب میکند ] .[4بر اساس مدل توزیع ،نتایج دو متغییر
مدل رقومی ارتفاع و میانگین دمای ساالنه ارتباط منطقیی
را نشان میدهند .در همین راستا با افزایش میانگین بارش
ساالنه بر مطلوبیت زیستگاه گونه نیز افزوده خواهید شید و
کاهش بارندگی از این میزان مطلوبیت زیستگاه به صیورت
خطّی میکاهد.

با فاصله از روستا ،با شیب تندی از مطلوبییت زیسیتگاه
کاسته میشیود .رابطیة بیین حضیور رودک عسیلخوار بیا
جوامییع و سییکونتگاهه یای انسییانی نشییان از یییک الگییوی
فرصتطلبانه قابلتوجّه بوده ] [18و در مواقعی هیچ گونیه
اجتنابی برای دستبردزدن به مناطو تغییر کیاربری یافتیه
برای بهرهبرداری انسانی ندارد ] .[38از ایین رو ،همانگونیه
که آمار تلفات گونه نشان میدهد ،این گونه تعارض بیاالیی
با روستاییان دارد.
در آفریقای جنوبی نسیبت میواقعی کیه ایین گونیه در
مزارع کشاورزی و مناطو انسانی دییده میشیود از مییزان
حضور آن در زیستگاهها طبیعیاش بیشتر اسیت ] .[23در
زیستگاههیایی ماننید میزارع و منیاطو شیهری کیه تغیییر
کییاربری در آنهییا ایجییاد شییده ،احتمییاال میییزان غییاای در
دسترس برای این گونه بیشتر باشد .همچنین مزارع بیرای
چنین گونهای کریدورهای حرکیت و تسیهیل نفیوذ را نییز
ایجاد میکنند ] .[35این تناقض رفتیاری ،الگیوی رفتیاری
کامال معمول در گوشتخواران متوسط جثه با رژییم غیاایی
همهچیزخواری ،مانند رودک عسلخوار ،کیه نییچ آنهیا بیه
شدّت تحت تأثیر گوشتخواران بزرگ جثّیهتر و جسیتجوی
دایم برای فرصتهای زیستگاهی جدید است ،قابیل تفسییر
اسییت ] .[38در صییورت افییزایش فشییار رقییابتی از سییوی
گوشتخواران بزرگ جثه ،این گونه بسیار تمایل به گسترش
عییرض نیییچ خییود ،الگییوی رفتییاری اجتنییاب از برخییورد،
شبگردی و توسعه غدد مولید بیو بیرای دور کیردن عوامیل
تهدید و حتی تغییر زیستگاه به تیپهای جنگلیی ،درخیت
زار و اراضی کشاورزی را نیز دارد ] .[23این رفتار بیویژه در
فصل و زیستگاه گر و خشک شایعتر است ].[42
یکییی از سییناریوهای مطییر در بررسییی بقییای افییراد و
جمعیتهییای جداشییده ،سییازگاری یییا زیسییت آنهییا در
زیستگاههای حاشیهای اسیت ] .[25ایین رفتیار منجیر بیه
کاهش رقابت برای گونه سازگار در اکوسیسیتمی بیا منیابع
اندک میشود .زیست در مناطو با دمیای خنیکتر ،ارتفیاع
باالتر یا فعالیت شبانه در ساعات خنک در مناطو بیابانی با
منابع اندک ،از الگوهای رفتیاری خیاص رودک عسیلخوار
است .میزان حاشییهگراییی ،کلیید سیازگاریهای محلّیی و
ایجاد جمعیتهای منزوی برای افزایش شیانز بقیا اسیت.
این رفتار در طول تکامل منجر به جیدایی جغرافییایی کیه

مطلوبیت زيستگاه رودک عسلخوار ( )Mellivora capensisدر استان کرمان

عامل اصلی تکامل است نیز میشود ] .[9رودک عسلخوار
و رودک (گورکن) به واسطه جثّة بزرگتیر و فشیار رقیابتی
حاصل از گوشتخواران بزرگ ،نیچ خود را به رژیم غیاایی و
تیپهییای زیسییتگاهی کییه رقابییت را در مقابییل سییایر
گوشتخواران کاهش میدهد ،گسترش دادهاند ].[14
تلفات جادهای و کشتن حیوان توسیط میرد محلّیی و
دامداران در اقدا تالفیجویانه ،بهویژه در خیارج از منیاطو
چهارگانه ،با وجود تراکم جمعیت پایین ،از مهمترین تهدید
برای این جانور اسیت .بیر اسیاس نتیایج سیطح و کیفییت
مناطو برای حفاظت از رودک عسلخوار کافی نیسیت .بیه
نظییر میرسیید کییه اییین گونییه ،در حییال حاضییر اغلییب در
زیستگاههای با سطح کیفیت پایین زیست کرده و از این رو
تلفات آن نیز باال باشد ] .[33همچنین توزییع فعلیی گونیه
با مناطو انسانی نیز همپوشانی باالیی دارد که این امیر بیه
کاهش شایستگی و برازش گونه منجر خواهد شید ] .[38از
آنجا که رودک عسلخوار در گیروه گونیههای بیا وضیعیت
حفاظتی نامشخص در سطح ملّیی ،بیا وضیعیت پراکنیدگی
مبهم در کشور است ] [21و در سطح جهانی نیز در گیروه
گونههای نزدیک به تهدید ( )Ntقیرار دارد ] [19اطّالعیات
موجود امکان طراحی راهبردهای حفاظتی بهتر برای گونیه
در آینده را فراهم می کند .این موضوع یک هیدف کلییدی
در مقابل وضعیت بحرانی است که گوشیتخواران در کشیور
با آن مواجه بوده و نیازمندی توجیه و درک علمیی بیشیتر
هستند.
این گونه نییز ماننید اغلیب گونیههای گوشیتخواران در
کشور شبزی و مخفیکار است .مطالعة حاضیر بیه برخیی
[3]. Alizadeh, F. (2019). Distribution and
Suitable Habitat of Ground Jay in Kerman
Province. MSc. Thesis, College of
Environment, Dpartment of Environment. (in
)Farsi
[4]. Begg, C., Begg, K.S., Do Linh San E., du
Toit J., Mills, M. (2016). Sexual and
seasonal variation in the activity patterns and
time budget of honey badgers in an arid
environment. In: Proulx G., Do Linh San E.
(Eds). Badgers: systematics, biology,
conservation and research techniques. Alpha
Wildlife Publications Ltd., CA. 161–192.

صحتیثابت و همکاران 11

ابعاد بو شناختی و سازگاریهای منحصر بهفرد ایین عضیو
بزرگ جثّیه از خیانوادة سیمورها در زیسیتگاههای بیابیانی
استان کرمان پرداخته است تا زمینة بررسیهای عمییوتیر
در آینده را فراهم کند .مطالعاتی مانند توزیع گونه در سایر
بخشهای کشور ،رژییم غیاایی ،النیهگزینیی و فراوانیی در
زیستگاههای مطلیوب آن در منیاطو دور افتیاده ،سینگی و
سنگالخی مناطو بیابانی کشور.
تشکر و قدردانی
ب یدین وسیییله از مسییاعدت و همکییاری کارکنییان محتییر
سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان آقایان اسیحا
منظریتوکلی ،محمّد اعظمپور ،حسن موسیپور سیاهجیل،
علی سرخوش ،کییومر ملکشیاهی ،امیین شاهسیونپور و
همچنین از آقایان مهندس محسین موحیدیپاریزی عضیو
محتر انجمن حافظان محیط زیست پاریز کوه ،آقای فرزاد
مهدوی عضو محتر انجمن دوستداران طبیعت رفسینجان،
مهندس ابراهیم عسکرپورکبیر ،مسئول بخیش زنبورعسیل
سییازمان جهییاد کشییاورزی اسییتان کرمییان و سییرکار خییانم
معصومه افشاریپور مسیئول بخیش زنبیور عسیل سیازمان
جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان ،آقای دکتیر محبیوب
صفاری عضیو هیئیت علمیی دانشیگاه تحصییالت تکمیلیی
صنعتی و فنیآوری پیشیرفته کرمیان و آقیای سیید محمّید
مکیآبادی کمال تشکّر را دارد.
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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.
Keywords: Honey Badgers, conflict, distribution, habitat suitability, Kerman Province

