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 چکیده

گاه حیات وحش دره انجیر استان یزد با گاه برای جمعیت قوچ و میش اوریال در پناهسازی مطلوبیت زیستدر این مطالعه مدل       

های بدین منظور از داده است.( پرداخته شدهENFA) سازی به نام تحلیل عاملی آشیان اکولوژیکیهای مدلروشاستفاده از یکی از 

 متغیرهای مستقل برای عنوان الیه محیط زیستی به 9ده شد و از گاه قوچ و میش اوریال استفافقط حضور برای مطلوبیت زیست

 متغیر  نهگاهی در سطح منطقه شناسایی شد و از میان لکه زیست چهارسازی انجام شده ساس مدلراب .شدگرفتهکار هسازی بمدل

ترین نقش خوار بیشفاصله از طعمهپوشش گیاهی، فاصله از جاده و  نوع شیب، کار رفته در این پژوهش متغیرهای ارتفاع،هگاهی بزیست

گاهی در این منطقه نسبت به سایر متغیرهای زیست فاصله از روستامتغیر  داشت. قوچ و میشگاه عنوان زیسترا در مطلوبیت منطقه به

ها قوچ و میش در منطقه مورد مطالعه جهت خاصی را ترجیح نداده و در تمامی جهت است.زیستگاه داشته ثیر کمی بر مطلوبیتأت

گاه حیات وحش دره انجیر برای زیست قوچ پناه مساحت درصد از 03سازی انجام شده، حدود مجموع براساس مدلدرپراکنش داشتند. 

 باشد.و میش اوریال مطلوب می

 
 گاه حیات وحش دره انجیرپناه ،(ENFA) شناختیمطلوبیت زیستگاه، قوچ و میش اوریال، تحلیل عاملی آشیان بوم کلمات کلیدی:

   m_ahmadpour_en@yahoo.com: الکترونیکی نویسنده مسئول* پست 
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 مقدمه

عنوان یک مفهوم کلیدی در ها بهگاهاز دیرباز زیست       

اند. اکولوژی، توزیع و مدیریت حیات وحش شناخته شده

یعی صورت طبعنوان مکانی که یک گیاه یا جانور بهگاه بهزیست

واقعی یا عنوان محیط زیست کند و یا بهرشد یا زندگی می

شود. کند تعریف میبالقوه، جایی که گونه در آن زندگی می

های جانوری یک گاهی گونههای زیستدرک اساس انتخاب

مفهوم مهم برای توضیح توزیع موجودات در محیط وحش و 

های مختلف برای های با کیفیتگاهفرق قائل شدن بین زیست

ر مورد توزیع چنین آگاهی دباشد. هممدیریت تأثیرگذار می

ها  برای حفاظت و مدیریت تنوع زیستی بسیار جغرافیایی گونه

(. تاکنون برای Presseyh ،0222و Margulesضروری است )

ها، اطالعات دقیق در رابطه با توزیع تر مناطق و اکثر آرایهبیش

آوری چنین معطور معمول قابل دسترس است و جها بهگونه

و نیاز به کار بسیار فشرده دارد  است ارزش هایی بسیار باداده

(Ottaviani  ،؛ 0222و همکارانBowker ،0222 ؛Prendergast ،

فزاینده  طورندان حفاظت بهشناسان و دانشمبوم متعاقباً، (.9111

عنوان یک چاره برای برآورد الگوهای بینی بههای پیشروی مدل

تکیه دارند های حفاظت ها و آگاهی از استراتژیتوزیع گونه

(Sánchez-Cordero ؛ 0222همکاران،  وOrtega-Huerta  و

Peterson ،0222سازی مدل دسترس برایهای قابلروش (. تعداد

 ،Thuillerو  Guisanالگوهای توزیع گونه بسیار زیاد است )

های مختلف، یک جدال و ارزیابی عملکرد نسبی روش (0222

گذارد حفاظت باقی میپیوسته را در اکولوژی و زیست شناسی 

(Elith  ،؛ 0222و همکارانPearson ،0222 عالوه بر این نیاز .)

های اساسی به اطالعات تنوع زیستی، فقط توانایی تولید نقشه

های بیولوژیکی نیست، بلکه مناطق شناخته شده وقوع گونه

توجه به های مناطق بالقوه گونه موردنظر، که با تولید نقشه

باشد. گذاری شده است، میاه مشابه پایهگخصوصیات زیست

ورزی تنوع زیستی برای تولید نقشه برای انجام این کار، داده

میزان زیادی به مقایسه گاه و تغییرات دامنه گونه بهزیست

ها یک ابزار های توزیع گونهمدل ها متکی است.ها و مدلروش

  Johnsonیابی به اهداف حفاظتی هستند )قوی برای دست

طور به (. 0222و همکاران،  Raxworthy؛ Gillingham  ،0222و

تواند ها میسازی توزیع گونهها برای مدلکلی دو دسته از روش

عدم -های حضورهایی که نیازمند به دادهمشخص شود: روش

 نیازمند هایی که فقط باشد و روشحضور برای ساختار مدل می

 
 

عدم حضور  -های حضوربا داده است و های فقط حضوردادهبه 

کانی که موجود های فقط حضور، ممتفاوت است. برای داده

اما  شود.نوان وقوع گونه نشان داده میعهدف مشاهده شد، به

برای تعریف مکانی که موجود وقوع نیافته است مورد استفاده 

چنین اطالعات (. همBart ،9111و  Dettmersگیرد )قرار نمی

برداری های نمونهدسترس و نیازمند تالشیار قابلحضور بس فقط

 باشد. عدم حضور می -تر نسبت اطالعات حضورکم

گاهی و سیستم اطالعات از زمانی که بین مطالعات زیست       

بینی کننده، های پیشارتباط برقرار شد، مدل( GIS) جغرافیایی

هند دنشان میها را گاهتوزیع و استخراج تناسب و توانایی زیست

(Ottaviani ؛0222همکاران،  و Raxworthy  ،0222و همکاران .)

همراه افزایش های مکانی در مقیاس گسترده بهدهگسترش دا

افزارهای آماری و قدرت محاسباتی، ، نرمGISیابی به دست

سازی ارتباطات پیچیده بین گونه و سازی و نقشهتوانایی مدل

(. 0222و همکاران،  Rushtonاند )زیست را بهبود بخشیدهمحیط

وجود  GISافزارهای ستفاده از نرمسازی با اهای مدلانواع روش

های فقط حضور استوار است. پایه دادهها بردارد که اساس آن

 شناختیتحلیل عاملی آشیان بوم از: عبارتند هاروش این از برخی

(ENFA) ،.مناطق  الگوریتم حداکثر آنتروپی و الگوریتم ژنتیک

دلیل تهدیدهای ها بهگاهمنظور حفاظت از زیستحفاظت شده به

زیست از قبیل جابجایی و از دست رفتن  مختلف بر محیط

هایی که نماینده تنوع زیستی ها و حفاظت از نمونهگاهزیست

ریزی های بومی هستند برنامهباشند و شامل فون و فلور گونهمی

این مطالعه،  از هدف بنابراین(. 0222و همکاران،  Haene) اندشده

گاه گاه قوچ و میش اوریال در پناهسازی مطلوبیت زیستمدل

حیات وحش دره انجیر با استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان 

ثر در تعیین یابی به عوامل مؤمنظور دستشناختی بهبوم

های مناطق بالقوه گونه گاه مناسب این گونه و تولید نقشهزیست

های اصلی یوزپلنگ باشد. این گونه از طعمهد نظر میمور

باشد و با توجه به انجیر میدر منطقه حفاظت شده درهآسیایی 

باشد، شدت در معرض خطر انقراض میبه آسیایی یوزپلنگ هکاین

 گاه قوچ و میش دارای اهمیت بسیاری است.ارزیابی زیست

 

 هاشرو و مواد
جز مناطق ها در سرتاسر ایران بهمیش قوچ و گونه: معرفی       

زارهای بلند پراکنش دارند جنگلی، علفزارهای بلند و درختچه
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(Valdez ،0222دو گونه قوچ و میش به .)های اوریال )در نام

نمایند می زیست ایران در )در مناطق غربی( ارمنی و شرقی( مناطق

از  های نواحی مرکزی ایران هیبریدهای حاصلو قوچ و میش

، Valdez؛ 0292و همکاران،  Rezaeiد )نباشاین دو گونه می

ایران و میش ترین قوچ بزرگقوچ و میش اوریال (. 0222

طرف پهلوی و به ی دارندحلزونی شکل و های بلندنرها شاخ است.

با  ها پهن،سطح جلویی شاخ د.نبه جلو خمیدگی دار صورت و رو

ها طوری که مقطع شاخبه طرف لبه پشتی است،ای تند بهزاویه

از  های کوتاهی دارند.ها نیز شاخهماد رسد.نظر میمثلثی به

ها وجود موهای بلند و سفید رنگی در های دیگر این قوچویژگی

موهای پشت در تابستان کوتاه  ناحیه زیر گردن و سینه است.

زیر  ای رنگ است.و در زمستان بلند و قهوه رنگ زرد شنی،به

خصوص در جنوب در برخی از مناطق به ها سفیدند.لشکم و کف

در  یها دارای موهایبعضی از قوچ و غرب محدوده پراکندگی،

تپه این گونه، در  .تر هستندهایی کوتاهزیر گردن و سینه و شاخ

 های مرتفع در مناطق استپیکوهستانمالیم و ماهورها و دامنه 

ویژه مراتع خشک بههای خیلی گاهساکن هستند و نسبتاً زیست

ای هچنین در زمیندهند. همگاه ترجیح میعنوان زیسترا به

 (.IUCN ،0292برند )سر میهکشاورزی و مناطق جنگلی نیز ب

های اوریال در پارک ملی گلستان، ترین قوچ و میشخالص

 تندوره، مناطق حفاظت شده قورخود و گلول سرانی دیده 

این گونه در ایران شامل تخریب ترین تهدیدهای مهمشوند. می

های اهلی است گاه، شکار غیر قانونی و رقابت با دامزیست

(Valdez ،9192 این گونه از لحاظ حفاظتی در ضمیمه .)9 

CITES  و در طبقه دوم کتاب اطالعات قرمزUSSR  لیست شده

  (.IUCN ،0292)است 

مصوبه طی منطقه مورد مطالعه  منطقه مورد مطالعه:       

عنوان به 09/2/29در تاریخ  زیستمحیط عالی شورای 029 شماره

محدوده  در. این منطقه وحش دره انجیر اعالم شد گاه حیاتپناه

 02و در فاصله  در استان یزد استحفاظی شهرستان اردکان

کیلومتری شرق مرکز بخش خرانق از شهرستان اردکان واقع 

طول شرقی  22˚20'21˝تا  22˚22'29˝ شده و در مختصات

 وسعتو  عرض شمالی قرار دارد 23˚22'22˝و  20˚92'22˝و

گاه حیات وحش دره انجیر پناه باشد.می هکتار 992220آن 

 است کوهستانی، تپه ماهوری و دشتی با اراضی شور، ایناحیه

دره انجیر، بوزوا و نی های نامشامل سه منطقه ارتفاعی مهم به

دامنه ارتفاعی این منطقه  باشد.می هابین آن های ماباز و دشت

درجه  92/2متر، میانگین دمای سالیانه  0022تا  222بین 

 تا 22حدود  گراد و میانگین بارندگی سالیانهسانتی

ای با آب و هوای متر است که موجب ایجاد منطقهمیلی 92

های طبیعی این ترین چشمهاز مهم. شودفراخشک معتدل می

هومینو، سورک، خوشومی، چاه سرخو، کج  توان بهمنطقه می

لنگی، نی باز، ریزآب احمد، چادرملو و چشمه آب سوراخ اشاره 

های گونه. شوندها خشک میها در خشکسالیکرد که اغلب آن

گاه حیات وحش دره انجیر شامل: انجیر مختلف گیاهی پناه

وحشی، درمنه، رندک، بهوه شور، اشنان، آویشن، عجوه، اردلک، 

میسک، گون، بادام کوهی، بنه، قیچ، تاغ، گز، خارشتر، اسپند، س

ارتفاعات دره . باشدتلخه بیان، کاله میرحسن و اسکنبیل می

های عمیق و متعدد، دره، با داشتن درهبه کوه هزارانجیر معروف 

 منطقههای امن و بکری را برای پستاندارن شاخص گاهزیست

کل و بز، کفتار،  میش، قوچ و شامل: یوزپلنگ، پلنگ، جبیر،

کاراکال، گربه وحشی، خرگوش، روباه معمولی و انواع جوندگان 

چنین با توجه به تحقیقات حسینی وجود آورده است. همبه

اساس های استان یزد را بری قوچ و میشکه فیلوژن( 9210)

از ژنوم میتوکندریایی مورد بررسی قرار داد،  بی سیتوکرمتوالی 

های منطقه مورد مطالعه از گونه قوچ و میشمشخص گردید که 

شود تخمین زده میبراین ند. عالوهباشقوچ و میش اوریال می

گاه حیات وحش دره قالده یوزپلنگ آسیایی در پناه 2تا  2که 

کبک، تیهو، باقرقره شکم سیاه، سنگ . دنکنمیانجیر زندگی 

و  چشم خاکستری، چکاوک بیابانی، زاغ بور، دلیجه، دودوک

ترین سانان از مهمانواع مختلفی از پرندگان شکاری و گنجشک

پشت مهمیزدار، بزمجه بیابانی، الک .پرندگان منطقه هستند

گاه سوسمار خاردم ایرانی و آگامای چابک از جمله خزندگان پناه

عنوان محل این منطقه به .روندشمار میهانجیر ب دره وحش حیات

 شده حفاظت منطقه آسیایی بینعبور و مهاجرت یوزپلنگ 

 منطقه و ملی پارک ،بافق کوه شده حفاظت منطقه ،کالمند

 طبس نایبندان وحش حیات گاهپناه و کوهسیاه شده حفاظت

 .شودمی محسوب

ترین تعارضات منطقه، مجموعه صنعتی و معدنی عمده       

طبس، اکتشافات انرژی اتمی و -چادرملو، جاده آسفالته یزد

علوفه  کمبود شدید آب و ،منطقه طبیعی هایمحدودیت ترینمهم

 .ای استهای دورهدر خشکسالی

ها و گاهمنظور تعیین زیستدر این پژوهش، بهروش کار:        

گاهی مناسب قوچ و میش اوریال، از روش های زیستپیراسنجه

که خود هسته مرکزی ( ENFA)ی عاملی آشیان اکولوژیک تحلیل

باشد، استفاده افزار بایومپر میهای طراحی شده در نرمتحلیل

شناختی های بوماست. اساس کار این روش مقایسه ویژگیشده 

کل منطقه  شناختیهای بومنقاط فقط حضور گونه با ویژگی

http://www.iew.ir/1391/06/16/1770
http://www.iew.ir/1391/06/16/1770
http://www.iew.ir/1391/06/16/1770
http://www.iew.ir/1391/06/16/1772
http://www.iew.ir/1391/06/16/1772
http://www.iew.ir/1391/06/09/963
http://www.iew.ir/1391/06/09/963
http://www.iew.ir/1391/06/09/963
http://www.iew.ir/1391/06/11/1304
http://www.iew.ir/1391/06/11/1304
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افزار در میان این مقایسات، نهایت، نرممطالعه است که در مورد

هایی از منطقه را گرفته و بخشترین وضعیت را در نظر مطلوب

صورت نقشه د نظر، بهگاه برای گونه مورعنوان بهترین زیستبه

گاه، دهد. در این روش عالوه بر محاسبه مطلوبیت زیستارئه می

گرایی و گرایی، حاشیهفاکتورهای اکولوژیک مهمی نظیر تخصص

کننده ترتیب بیانشود که بهمحدوده قابل تحمل محاسبه می

وسعت میدان اکولوژیک گونه مورد نظر نسبت به متغیرهای 

گونه به زندگی در  میزان تمایلمستقل زیست محیطی، 

ای و محدوده قابل تحمل گونه نسبت به های کرانهگاهزیست

 ثبت برای منظور،بدین است. محیطیزیست مستقل متغیرهای

منظور گاه حیات وحش دره انجیر بهنقاط حضور گونه در پناه

تهیه نقشه پراکنش قوچ و میش اوریال، در طی فصل تابستان 

اقدام به بازدید و پیمایش کل منطقه شد. نقاط حضور  9210

ثبت گردید.   GPSصورت مشاهده مستقیم و با دستگاهونه بهگ

دست ز حضور قوچ و میش اوریال بهنقطه ا 29رتیب جمعاً تبدین

های عنوان پیراسنجهبررسی به این در هیگازیست آمد. متغیرهای

گاهی برای مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. متغیرهای زیست

های شیب، گونه عبارت بود از: الیه این اهیگزیست قابلیت بررسی

چنین دست آمد. همرقومی ارتفاع به جهت و ارتفاع که از الیه

ها، کاربری زمین، پوشش گیاهی منطقه، آبادی نوعهای الیه

خوار و شکل زمین از اداره کل حفاظت ها، طعمهمنابع آب، جاده

نقاط ثبت شده از محیط زیست استان یزد اقتباس گردید. 

از اداره  9222گاه طی دهه خوار( در پناهحضور یوزپلنگ )طعمه

ای کل حفاظت محیط زیست استان یزد اخذ و الیه نقطه

سازی، از رقومیهای اطالعاتی پس تمام الیه مربوطه تهیه شد.

رستری شدند و  Arc GIS 9.3افزار متر در نرم 22با اندازه سلول 

قابل قبول  شکلها به سازی مرزها، تمامی نقشهپس از یکسان

تبدیل شدند. قبل از انجام آنالیز،  2افزار بایومپر برای ورود به نرم

ترین بیش دارای که بررسی شد. متغیری متغیرها بستگیهم انمیز

و همکاران،  Hirzelهمبستگی با سایر متغیرها بود انتخاب شد )

گاهی پوشش بین متغیرهای زیست همبستگی جاکهآن از (.0220

بود، با توجه به اهمیت  22/2تر از گیاهی و شکل زمین بیش

گاه این گونه، بنابراین تر پوشش گیاهی در مطلوبیت زیستبیش

گاه از مدل حذف زیستشکل زمین برای تهیه نقشه مطلوبیت 

نقشه حضور گونه نیز تهیه شد و بعد از رستری گردید. سپس 

کردن آن، به نقشه بولین )صفر و یک( تبدیل شده و آماده ورود 

  افزار بایومپر شد.به نرم

های مستقل در این بخش اطالعات حضور گونه و متغیر       

منظور بهافزار مذکور شد. منظور آنالیز وارد نرمگاهی بهزیست

س و های مدل، از نمایه پیوسته بویبینیارزیابی صحت پیش

 Hirzel)نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح استفاده شده 

های میانه، میانگین ( و الگوریتمی )الگوریتم0222و همکاران، 

باالترین ترین فاصله و میانگین هارمونیک( که هندسی، کم

خود اختصاص داد برای تهیه نقشه بویس را به میزان نمایه

گاه مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت با مطلوبیت زیست

اساس سطح، نقشه از نمودار فراوانی تنظیم شده بر استفاده

گاه به سه طبقه مطلوب، بهینه و نامطلوب مطلوبیت زیست

 بندی شد.طبقه

 

 نتایج
گاه سازی مطلوبیت زیستمنظور مدلاین تحقیق به در       

الیه  1گاه حیات وحش دره انجیر از قوچ و میش اوریال در پناه

عنوان متغیر محیطی مستقل استفاده شد )جدول بهاطالعاتی 

گرایی و ستون کننده عامل حاشیهستون اول بیان 9جدول  (.9

S1  تاS8 باشد. این جدول نشان گرایی میکننده تخصصبیان

قوچ و  گاهزیست مطلوبیت تعیین در عامل ترینمهمدهد که می

پس فاصله از  .دهدمی تشکیل فاصله از جاده ،را میش اوریال

تری ترتیب از اهمیت بیشاده ارتفاع، شیب و پوشش گیاهی بهج

ابع نسبت به سایر عوامل برخوردار بودند و میزان فاصله از من

یوزپلنگ بر پراکنش گونه  خوارانی مثلآبی و پراکنش طعمه

 تأثیر منفی داشت. 
ای برای قوچ و میش اوریال در منطقه میزان فاکتور حاشیه       

جاکه مقدار دست آمد. از آنبه 112/2انجیر درهحفاظت شده 

گرایی و مقادیر دهنده مرکز)نزدیک به صفر( این فاکتور نشان کم

در محدوده منابع گرایی گونه دهنده حاشیهنزدیک به یک نشان

گاه حفاظت پناه و میش اوریال در قوچ بنابراین ،است استفاده مورد

د. نای دارحاشیه هایگاهبه زیستن در زیست انجیر تمایل دره شده

محاسبه شد. مقدار  929/2فاکتور ظرفیت تحمل برای این گونه 

دهد که گونه در محدوده منابع کم )نزدیک به صفر( نشان می

دهد دیگر نشان می عبارته خود متخصص است و بهگازیست

در محدوده شرایط محیطی  پایینی که گونه دارای ظرفیت تحمل

وحش گاه حیاتاوریال در پناه میش و قوچ گونه بنابراین است. خود

. باشدمی گاهیزیست منابع محدوده در متخصص گونه یک انجیر دره

علت مقدار هارمونیک بهوسته بویس، الگوریتم اساس نمایه پیبر

تری بینی بیشقدرت پیش کم عرض با حدود اعتماد 9نزدیک به 

الگوریتم  این از بنابراین (.0 )جدول داشت هاالگوریتم به سایر نسبت

گاه قوچ و میش استفاده شد برای تهیه نقشه مطلوبیت زیست
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 (.9)شکل 
       

شناختی گونه قوچ و میش اوریالروش تحلیل عاملی آشیان بومسازی بهماتریس امتیازهای مدل: 1جدول   

یحاشیه گرای متغیر نام  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

922/2 جهت  220/2  292/2-  222/2  292/2  290/2  222/2  092/2-  922/2-  

229/2 مدل رقومی ارتفاع  202/2  202/2  022/2  229/2  022/2  22/2-  222/2  222/2-  

(یوزپلنگ)طعمه خوار   291/2-  299/2-  291/2  222/2-  920/2  29/2  222/2  922/2  222/2  

22/2 جاده  222/2-  001/2-  992/2-  220/2  02/2-  99/2  022/2-  229/2-  

902/2 روستا  291/2-  221/2  922/2-  2/2-  22/2  922/2  292/2-  229/2-  

-092/2 منابع آبی  220/2  222/2-  022/2-  09/2-  29/2  22/2-  222/2  221/2  

922/2 کاربری اراضی  922/2-  221/2-  222/2  2-  2/2  229/2-  991/2-  999/2  

922/2 پوشش گیاهی  229/2  290/2  099/2  22/2  22/2-  222/2  209/2  022/2  

222/2 شیب  299/2  291/2-  22/2-  222/2  292/2  2/2-  222/2-  929/2  

 929/2: (S/9) تحمل پذیری      112/2حاشیه گرایی: 

         
 قوچ و میش اوریال گاهزیست مطلوبیت تعیین مختلف هایالگوریتم ازای به شده محاسبه بویس پیوسته شاخص: 2جدول 

 شاخص پیوسته بویس ±انحراف معیار  گاهالگوریتم محاسبه مطلوبیت زیست ردیف

 229/2±  229/2 میانگین هارمونیک 9

 922/2 ± 222/2 کمترین فاصله 0

 2/2 ± 299/2 میانگین هندسی 2

 921/2 ± 222/2 میانه 2

   
گاهی در دست آمده، چهار لکه زیستبا توجه به نتایج به       

از نمودار  چنین با استفادهشناسایی شد. هممطالعه منطقه مورد 

گاه به اساس سطح، نقشه مطلوبیت زیستفراوانی تنظیم شده بر

 (.0بندی شد )شکل سه طبقه مطلوب، بهینه و نامطلوب طبقه

گاه است که شامل زیست 9ترین مساحت مربوط به کالس بیش

 2ترین مساحت نیز مربوط به کالسچنین کمنامطلوب است. هم

 0با توجه به جدول گاه بینابین است.باشد که شامل زیستیم

 الگوریتم در و داشت گرایش 9 سمت به بویس شاخص مقادیر

 که. آمد دستبه 229/2 شاخص این میزان، نیز شده گرفته کاربه

 مقادیرزیرا  .است مدل قبول قابل صحت دهندهنشان مقدار این

 نقاط واسطهبه آن محاسبه که است مدلی دهندهنشان مثبت

 مقادیر و شودمی استفاده هاداده آنالیز در گونه حضور پراکنش

 منفی مقادیر است. تصادفی مدل یک گرنمایان صفر به نزدیک

 است. گونه پایین کیفیت با گاهزیست نواحی از دهندهنشان نیز

 محل عنوانبه صرفاً و بردنمی استفاده نواحی این از نظر مورد

 .(0222و همکاران،  Hirzel) باشدمی حیوان گذر و آمدورفت

 هارمونیك میانگین الگوریتم از استفاده با گاه حیات وحش دره انجیرقوچ و میش اوریال در پناه گاهزیست مطلوبیت : نقشه1شکل



  ...وحش گاه حیاتمیش اوریال در پناهگاه قوچ و سازی مطلوبیت زیستمدل                                      احمدپور و همکاران
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 گاه حیات وحش دره انجیرپناه در قوچ و میش اوریال شده بندی طبقه گاهزیست مطلوبیت : نقشه2شکل 

 بحث
گاه قوچ و نتایج حاصل از تفسیر نقشه مطلوبیت زیست       

گاه حیات وحش دره انجیر نشان داد که میش اوریال در پناه

گاه قوچ و میش ترین عامل در تعیین مطلوبیت زیستمهم

ها تأثیر باشد. برای گونه مورد مطالعه، جادهفاصله از جاده می

رسد سایر عوامل نظر میگاه نداشتند و بهخطی بر انتخاب زیست

توان نتیجه تری داشته باشند و میدر این ارتباط تأثیر بیش

ها، سایر عوامل گرفت پس از یک فاصله مشخص از جاده

گذارند. گاه تأثیرر مطلوبیت زیستتری بمحیطی با شدت بیش

های در این مورد، نتایج حاصل از این تحقیق مشابه بررسی

ها در ادامه بیان کردند، فصل ( بود. آن9222آبادی )ملکی نجف

بهار که فصل زایمان گونه قوچ و میش است و فصل تابستان که 

ها تری از جادهیرترند، گونه فاصله بیشپذنوزادان هنوز آسیب

این شود. تری حفظ میاما در سایر فصول فاصله کم .گیردمی

گونه در منطقه مورد مطالعه از مناطق دشتی و کم ارتفاع دوری 

متر از سطح دریای  0222تا  9022کند و مناطق با ارتفاع می

هد. عفتی دهای ارتفاعی ترجیح میتر از سایر دامنهآزاد را بیش

سازی مطلوبیت ( در تحقیقی با عنوان مدل9219و همکاران )

گاه قوچ و میش اوریال در پارک ملی سالوک، بیان کردند زیست

دهد. متر را ترجیح می 9212گونه دامنه ارتفاعی بیش از  که این

حش گاه حیات وتوسعه انسانی در پناه دلیل نبوددر گذشته به

نیز مشاهده تر و میش در ارتفاعات پایینهای قوچ انجیر، گله دره

 یل وجود تعارضات انسانی )از قبیل:دلشد، اما امروزه بهمی

طبس، -معدنی چارملو، جاده آسفالته یزد مجموعه صنعتی و

 9022تر در مناطق ارتفاعی باالتر )اکتشافات انرژی اتمی( بیش

یادشده شوند. زیرا موارد متر از سطح دریا( مشاهده می 0222تا 

گاه قوچ و میش در موجب افزایش دسترسی انسان به زیست

بشری و شود )گاه این گونه میکاهش امنیت زیستمنطقه و 

 (. 0292همامی، 

نشان داد که این گونه  ENFAروش سازی بهمدل چنینهم       

درصد را  20تا  22مناطق کوهستانی و تپه ماهوری با شیب 

افزایش و کاهش شیب از این دامنه نیز دهد و تر ترجیح میبیش

و  Valdezگاه آن داشته است. تأثیر زیادی بر مطلوبیت زیست

ها در ایران ( نیز بیان کردند که قوچ و میش9192همکاران )

تر ترجیح ماهوری باز را بیشهای کوهستانی و تپهگاهزیست

میزان حصول امنیت در دهند. این ترجیحات تا حدودی بهمی

 زیرا ریسک باالی شکار شدن در مناطقگاه بستگی دارد. تزیس

چنین شیب باشد. هممی باال بسیار کوهستانی گونه این برای دشتی

خوار دارد و تا زمانی که این رابطه بسیار زیادی با فرار از طعمه

خوار برای آن نماید فرار از طعمهها زیست میگونه در کوهستان

و همکاران  Cardenas (.0292 همامی، و بشری) است پذیرترامکان

درصد را  22تر از ها شیب بیشهورن( بیان کردند، بیگ 0229)

همکاران  و  Whitingاما .دهندمی ترجیح مناسب گاهزیست عنوانبه

ها را با شیب گاه مناسب برای قوچ و میش( زیست0229)

و   Rubinکنند. مطالعاتدرصد بیان می 22تا  02متوسط 

رفت، روی قوچ و میش بیگ هورن انجام گکه ( 0220همکاران )

 تواندمی نیزجمعیت در یک منطقه که حتی بین دو زیر داد نشان

. باشد داشته وجود زیستی فاکتورهای انتخاب در هاییتفاوت

گاه، برای بنابراین تفاوت در انتخاب شیب مناسب در زیست



 9314 تابستان، 2، شماره هفتمسال                                         فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری                
 

11 
 

تواند متفاوت میش میهای مختلف قوچ و ها و زیرگونهگونه

 باشد.

های پوشش درمنه، نوع( بیان کرد که 9222فرهمند )       

علف شور، کاله میرحسن و زاتاریکا بر فراوانی قوچ و میش در 

( 9222آبادی )چنین ملکی نجفگاه مناسب است. همزیست

گاه گونه قوچ و درمنه برای انتخاب زیست نوعبیان کرد که 

سازی اهمیت است. نتایج حاصل از این مدلمیش بسیار حائز 

پوشش گیاهی نقش  هاینوعنیز گویای این موضوع بود که 

چنین گاه این گونه داشت. همبسیار مهمی در مطلوبیت زیست

های میدانی نشان داد که این گونه در منطقه نتایج و برسی

 های درمنه، قیچ و کالهنوعمورد مطالعه، وابستگی زیادی به 

 رحسین داشت.می

دست آمده از این تحقیق، حضور گونه با توجه به نتایج به       

تأثیر منفی بر پراکنش گونه قوچ و میش داشت. اما در  ،یوزپلنگ

منطقه مورد مطالعه محدوده حضور قوچ و میش منطبق بر 

رسد که یکی از نظر میبهمحدوده حضور گونه یوزپلنگ بود. 

ع، تخصصی بودن قوچ و میش در ترین دالیل این موضومهم

پذیری( و استفاده از منابع )با توجه به مقادیر شاخص تحمل

ای با توجه به گاه حاشیهگاه خاص )انتخاب زیستانتخاب زیست

گرایی( و نامطلوب بودن سایر مناطق میزان شاخص حاشیه

خوار در محدوه حضور طعمه خطرگاهی باشد. این گونه زیست

تر متحمل شده و گستره توزیع خود را بیش گاه مطلوبزیست

همراه یوزپلنگ گاه نامطلوب را کاهش داده و بهخود در زیست

 جااز آن کند.مشابهی زیست می گاهی مطلوبمحدوده زیست در

نظر د، بهنباشیوزپلنگ می هایطعمه ترینمیش از اصلی و که قوچ

رسد که حضور گونه یوزپلنگ وابستگی باالیی با حضور گونه می

 قوچ و میش داشته باشد. 

چنین نتایج نشان داد که با افزایش فاصله از منابع آبی هم       

 توجه با بستگیهم اینیابد. پراکنش قوچ و میش نیز کاهش می

رودخانه دائمی و  نبوداقلیم منطقه و موقعیت جغرافیایی آن،  به

 پذیر توجیه ایهای دورهکمبود شدید آب و علوفه در خشکسالی

قوچ  براینعالوه (.9210چه حیات وحش دره انجیر، کتاب) است

جهت خاصی را ترجیح نداده و و میش در منطقه مورد مطالعه، 

دست با توجه به نتایج بهحضور داشته است.  جهات تمام در اًتقریب

 حیات ارزشمند هایگونه جمعیت وجودآمده از این تحقیق، 

 زنجیره هایحلقه سایر احیاء میش موجب و قوچ ویژهوحش به

 و با توجه به شده یوزپلنگ نظیر گوشتخوارانی ویژهبه غذایی

 عنواندرصد سطح منطقه به 22آمده )حدود دستنتایج به

 حاضر حال باشد( درگاه مطلوب گونه میزیست

 نسبتاً مطلوب هایگاهزیست از یکی عنوانبه انجیر دره گاهزیست

دلیل وجود بندی کلی، بهدر یک جمع .گرددمی دادقلم گونه این

پذیر نظیر قوچ و میش و کل های آسیبجمعیت مناسبی از گونه

قوچ و میش در منطقه، حضور  نوعیگاه بز و وجود زیست و

های نادر و یا دارای ارزش حفاظتی نظیر پوزپلنگ آسیایی گونه

باشد منطقه میاین  هایویژگیترین بارزبور که از جبیر و زاغ و

بیش از پیش بر ، (9210چه حیات وحش دره انجیر، کتاب)

بندی و سطوح های زیستی و جایگاه آن در طبقهاهمیت و ارزش

 افزاید.گاه میحفاظتی این زیست

 

 تشکر و قدردانی
مسئول و کارکنان دانند از نویسندگان بر خود الزم می       

نیز پروژه  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان و

یوزپلنگ آسیایی، انجمن حفاظت از یوزپلنگ آسیایی،  از حفاظت

کسانی که اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد و تمامی 

در انجام این پژوهش همکاری نمودند از جمله جناب مهندس 

 قدردانی نمایند. ،میثم مددی

 

 منابع
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