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Ovis(میش اوریال هاي زیستگاهی مناسب براي حفاظت از قوچ ولکه vignei(در
شده درمیان، استان خراسان جنوبیمنطقه حفاظت

89195-741: صندوق پـستی  ،  یزددانشگاه،  و کویرشناسی  دانشکده منابع طبیعی  ،زیستمحیطگروه  :حقانیعلی

1395فروردین: تاریخ پذیرش1394دي: تاریخ دریافت

چکیده
تکه شدن تکه.ترین گونه قوچ و میش ایران است که در شرق ایران پراکندگی داردرگبز) Ovis vignei(قوچ ومیش اوریال 

از . داشته باشد)VU(پذیر رویه موجب شده که این گونه وضعیتی آسیبدنبال آن شکار بیها و بهاي شدن جمعیتها و جزیرهزیستگاه
هاي کوهستانی شمال هاي شاخص مناطق ماهوري و دامنهترین گونهمعنوان یکی از مهبراي بهبود وضعیت مدیریتی این گونه، بهرواین

ها، از ها با مطلوبیت باال براي این گونه شناسایی شوند، تا با حفاظت و مدیریت این زیستگاهبایستی زیستگاهمیاشرق کشور، در ابتد
درمیان و میش اوریال در منطقه حفاظت شدهسازي مطلوبیت زیستگاه قوچ هدف از انجام این پژوهش مدل. گونه هدف حفاظت شود

روي گونه هدف را هاي محیط زیستی و اقلیمی مؤثر برکه نیاز به نقاط حضور گونه و متغیر)MaxEnt(نظمیبیروش حداکثر . است
هاي حضور قوچ یین مکانبعد از تع. باشدروي گونه میخوبی قادر به تخمین پراکنش گونه و معرفی متغیرهاي مهم و تأثیرگذار بردارد به

متغیر محیط زیستی 18هاي رقومی ها با  نقشهصورت مختصات جغرافیایی، ارتباط آنو میش اوریال در منطقه حفاظت شده درمیان به
تر از داري بسیار قويطور معنیبینی عالی بود و بهدست آمده داراي کارایی پیشهمدل ب. مکسنت مورد بررسی قرار گرفتدر نرم افزار 

متغیرهاي شیب، دهد کهآزمون جک نایف نشان می). =92/0AUC(بینی نقاط حضور در حالت آزمون عمل کردمدل تصادفی در پیش
ترین سهم را در مدل بیش،ماهسردتریندمايحداقل، ماهترینگرمدمايحداکثر، ساالنهمتوسطدماي، 3000تا 2600ارتفاع 

.شوندتهدیدات گونه در منطقه محسوب میترین داري از مهمواسطه کشاورزي و دامستگاه گونه بهشکار و تخریب زی. اندداشته

درمیانشدهحفاظتمنطقهزیستگاه،مطلوبیتآنتروپی،حداکثراوریال،میشوقوچ:کلمات کلیدي

Baghernezami@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 باقر نظامیبلوچی*: دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران 

 میثم بهرامینژاد: دانشکده محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، کرج، ایران  
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مقدمه
هاي قوچ و میش اوریال در نقاط مختلف جهان در کشور

افغانستان، ترکمنستان، غربی هندوستان،مالشکشمیر،پاکستان،
، این گونهداردزیستقزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان 

چنین در نواحی مرزي واقع در شرق و شمال خراسان تا هم
کندزیست میهاي سمنان و مازندران مناطق کوهستانی استان

اي گونهIUCNاتحادیه جهانی حفاظتدر). 1387ضیایی، (
و همکاران، Hijmans(، معرفی شده است )VU(یر پذآسیب
از جمله نواحی مرزي شرق کشور که قوچ و میش ). 2005

، شده درمیانتوان به منطقه حفاظتاوریال در آن وجود دارد می
هاي نایبندان طبس، باقران بیرجند و مناطق آزاد شهرستان

. اشاره کردفردوس، سرایان و بشرویه در استان خراسان جنوبی
يمراتع و تپه ماهورهاعلت داشتنبهشده درمیانحفاظتمنطقه

پرورش قوچ و میش در يبرایمناسبپناهگاهتواند یمتعدد م
زیست اداره کل حفاظت محیط(باشدیاستان خراسان جنوب

تاکنون مطالعه که جاییاز آن.)1394، استان خراسان جنوبی
ه در استان خراسان هاي مناسب این گونعلمی در مورد زیستگاه

شده درمیان صورت نگرفته است و جنوبی و در منطقه حفاظت
از طرفی یکی از موضوعات مهم در مدیریت حیات وحش آگاهی 

IUCN Red(ها است ها و نحوه توزیع گونهداشتن از زیستگاه

List of Threatened Species،2009(نظمی، روش حداکثر بی
)MaxEnt (ها با مطلوبیت باال درنظر تگاهبراي شناسایی زیس

بینی با نظمی براي انجام پیشروش حداکثر بی. گرفته شد
این روش . هاي ناقص طراحی شده استاستفاده از داده

برداري از نقاط نمونه) نظمیترین بیبیش(ترین توزیع یکنواخت
هاي شده را در مقایسه با زمینه و با در نظر گرفتن محدودیت

و همکاران، Morovati(کندها برآورد میاز دادهدست آمدههب
هاي مکسنت یکی از مدل). 2004و همکاران، Phillips؛2014
ها است که نسبت به شناختی گونهبینی بالقوه زیستگاه بومپیش

عنوان مدلی با هاي فراوان بوده و بهها داراي مزیتسایر روش
بار در سال ولینها براي اصحت باال در تخمین پراکنش گونه

ها این مدل). 2004و همکاران، Phillips(مطرح شد 2004
توانند احتمال حضور گونه در یک نقطه از زیستگاه را با می

آباد، اسفندشمس(توجه به شرایط محیطی آن برآورد کنند 
است، هاي حضور گونه این روش تنها نیازمند داده). 1390

عداد نقاط حضور مورد نیاز چنین حساسیت این روش به تهم
سازي هاي مدلتر از سایر روشبراي تولید یک مدل صحیح کم

موضوعات ). earthexplorer.usgs.gov(مطلوبیت زیستگاه است 
هاي متنوعی مانند آگاهی از وضعیت مدل هدفبا اینشدهعنوان

بینی پراکنش گونه براي آینده و ها، پیشفعلی پراکنش گونه
هاي محیط زیستی و اقلیمی مؤثر در پراکنش تغیرپیدا کردن م

شناسی پوشش سترا در قالب مطالعات اکولوژیکی، تکاملی و زی

هاي با استفاده از روش). 1392همکاران، ولشکري(اندداده
، Vetaas(ها شناختی گونهآشیان بومبررسیبهتوانمیسازيمدل

ها و تعیین گونه، یافتن مناطق بالقوه مساعد براي حضور)2002
ها ترین فاکتورهاي محیطی مؤثر بر پراکنش و حضور آنمهم

)Phillips ،هاي جدید براي ، یافتن زیستگاه)2004و همکاران
ریزي و حفاظت هاي کمیاب و در خطر انقراض، برنامهگونه

)Velásquez-Tibatá ،2012 ؛Cayela،2009( ارزیابی اثرات ،
ها ي اراضی بر نحوه پراکنش گونهتغییرات در اقلیم و کاربر

)Velásquez-Tibatá ،2012 ؛Elith،2006 (پرداخت .
در تحقیق حاضر بعد از مشخص شدن نقاط حضور گونه و 

هاي تأثیرگذار در پراکنش قوچ و میش اوریال در منطقه متغیر
NDVIهاي کاربري اراضی و در ابتدا متغیرشده درمیان،حفاظت

، سنجنده LANDSATاز تصاویر2014ERDASافزارنرمکمکبا
OLIدست آمده، با ههاي بسپس با کمک داده. دست آمدندهب

هاي مناسب براي پراکنش قوچ و مدل حداکثر آنتروپی زیستگاه
میان شناخته شدند، شده درمیش اوریال در منطقه حفاظت

نهاي اقلیمی و محیط زیستی در ایچنین مؤثرترین متغیرهم
هاي مناسب براي با شناسایی زیستگاه. معرفی شدندپراکنش

پراکنش قوچ و میش اوریال در منطقه حفاظت شده درمیان و 
متغیرهاي تأثیرگذار در این پراکنش، مدیریت و حفاظت برروي

توان برچنین مینظر، مؤثرتر دنبال خواهد شد، همگونه مورد
بانی در این حیطهاي مبودن مکان احداث پاسگاهروي مناسب

.منطقه بحث و تبادل نظر کرد

هامواد و روش
به وسعتمنطقه حفاظت شده درمیان : منطقه مطالعاتی

کیلومتري شهرستان بیرجند و در 68در فاصله هکتار79311
کیلومتري شمال شهرستان سربیشه در استان خراسان 25فاصله

طول غربی 59˚40΄جنوبی و در مختصات جغرافیایی بین 
عرض شمالی 32˚58΄و32˚36΄بینوشرقیطول60˚01΄تا

متر، 1950میانگین ارتفاع منطقه ). 1شکل(واقع گردیده است
گراد و درجه سانتی25، 1393میانگین دماي منطقه در سال 
منطقه . باشدمتر میمیلی170میانگین بارندگی سالیانه حدود 

يهاپدیدهیتمامقرار دارد و تقریباًخشک و نیمهخشکناحیهدر
مختلف دريهارودخانه و قناتمثل کوه، تپه، چشمه،یطبیع

گرم و خشکيآب و هوايخورد و منطقه دارایآن به چشم م
علت ریزش باران و برف از آب و بهیکوهستانیبوده و در نواح

.برخوردار استيترمعتدليهوا
هاي دادهتهیهبراي: اطالعاتلیلتحوتجزیهوآوريجمع

مورد نیاز تحقیق، تصاویر و اطالعات زیر مورد استفاده قرار 
:گرفت
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I. نقطه حضور قوچ و میش اوریال 50نقاط حضور گونه، شامل
هاي زمانی مختلف توسط روز در دوره10در طول GPSکه با 
).1شکل(بانان ثبت شده بود محیط

II. و در سه دوره زمانی مختلف 2014در سال 8تصاویر لندست
)April, July, September ( از  مرکز علمی مشاهده منابع که

).2006و همکاران، Phillips(تهیه گردید USGSزمینی
III.صورت ارتفاع منطقه بهDEM Aster از مرکز علمی مشاهده

. )2006و همکاران، Phillips(تهیه شد USGSمنابع زمینی 
IV.جهاناقلیمیایگاهپازاقلیمیهايداده)GuisanوZimmermann،

.مربع استخراج شدکیلومتر1پذیري با تفکیک) 2000

نقاط حضور گونهمنطقه مورد مطالعه،: 1شکل
پراکنشبینیپیش: زیستی و اقلیمیهاي محیطمتغیر

يریزاز برنامهیمهمبخشبهاخیر،يهاسالدرهاگونه
يسازمدلفنونمنظوراینبهواستشدهتبدیلحفاظت
طوربه). earthexplorer.usgs.gov(اندیافتهتوسعه،ياگسترده
یزیستمحیطيمتغیرهامیانارتباطازهامدلاینمعمول،
شرایط محیطیشناسایيبراهاگونهحضورنقاطواقلیمی

.کنندیاستفاده مکند،یزندگتواندیمآندرگونهکهیزیست
که متغیر18جه به مطالعات مختلف و نظرات کارشناسانبا تو

صورت مستقیم و غیرمستقیم برروي پراکنش قوچ و میش به
گذارند، انتخاب شدند و در اوریال در منطقه مورد مطالعه اثر می

هاي بعضی از متغیرها اطالعات و نقشه. آوري شدندگرد1جدول 
ته و خاکی، نقاط ، جاده آسفال)1:150000(شناسی مانند خاك

هاي براي متغیرو نقاط مسکونی در دسترس بودند، ولیهاچشمه
پوشش گیاهی اطالعات موثقی در دسترس تراکمواراضیکاربري

اي لندست این دو متغیر هاي ماهوارهنبود، لیکن به کمک داده
خوار، با توجه متغیر فاصله از طعمه. دست آمدندهصورت زیر ببه

در . آمددستهگرگ در منطقه مورد مطالعه بمناطق حضور 
خوار قوچ و میش شده درمیان گرگ تنها طعمهمنطقه حفاظت

هاي محیط هاي متغیربعد از تهیه نقشه. آیدحساب میاوریال به
افزار مکسنت زیستی و اقلیمی، این متغیرها براي ورود به نرم

.سازي شدندآماده
قلیمیزیستی و امتغیرهاي محیط: 1جدول

منبعساالنهمتوسطدمايردیف
پایگاه اقلیمی جهانماهترینگرمدمايحداکثر1
پایگاه اقلیمی جهانماهسردتریندمايحداقل2
پایگاه اقلیمی جهانساالنهبارش3
پایگاه اقلیمی جهانکاربري اراضی4
Landsat imageشدهپوشش گیاهی نرمالشاخص5

Landsat imageخاك6

آمار و اطالعاتشیب7
Dem_USGSجهت8

1800Dem_USGSتا1400ارتفاع 9

2200Dem_USGSتا 1800ارتفاع 10

2600Dem_USGSتا 2200ارتفاع 11

3000Dem_USGSتا 2600ارتفاع 12

Dem_USGSفاصله از جاده آسفالت13

آمار و اطالعاتفاصله از جاده خاکی14
آمار و اطالعاتخوارطعمهفاصله از 15
کار میدانیفاصله از منبع آبی16
آمار و اطالعاتفاصله از مناطق مسکونی17
آمار و اطالعاتساالنهمتوسطدماي18

پوششانواعازآگاهی: تهیه نقشه  متغیر کاربري اراضی
بهوآنمختلفهايقسمتدرانسانیهايفعالیتوزمینسطح
برايپایهاطالعاتعنوانبهزمین،ازنحوه استفادهدیگربیان

هایینقشه.استبرخوردارايویژهاهمیتازمختلفهايریزيبرنامه
باشند،زمینمختلفسطوحهایی درفعالیتچنیننمایشگرکه

).1382زاده، احمدي(شوندمینامیدهاراضینقشه کاربري
در سال LANDSATتصاویرمنظور تعیین کاربري اراضی از به

,April(و در سه دوره زمانی 1393 July, September ( استفاده
تصاویر از مرکز علمی مشاهده منابع زمینیپس از تهیه . شد

USGS و بعد از اطمینان حاصل کردن از صحت مکانی منطقه
دست آمده، تصحیحات اتمسفري همورد مطالعه برروي تصاویر ب

سازي براي تفکیک. صورت پذیرفتATCORتوسط الگوریتم
هاي تصاویر از آنالیز تجزیه به مؤلفهاز یکدیگر و تفسیرهاکاربري

. ستفاده شدا) Principal Component Analysis=PCA(اصلی
بندي از طبقههاپدیدهپذیريتفکیکتشخیصبرايپژوهشایندر

ش سپس با توجه به سطح یک رو. نظارت نشده استفاده گردید
کالس 4بندي زمین اندرسون نقشه کاربري زمین اولیه با طبقه

زمین انسان ساخت، زمین کشاورزي، مراتع و زمین بایر : مختلف
.)2001و همکاران، Anderson(دست آمد هب
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هاينقشه کاربري زمین اولیه تولید شده با استفاده از داده
2014افزارکمکی، تفسیر چشمی و دانش تجربی با کمک نرم

Erdas imagingبندي شده حاصل طبقهنقشهصحت. اصالح شد
هاي زمینی اي با مقایسه نقشه با دادههاي ماهوارهاز داده

8498/0درصد بود و ضریب کاپا 02/89دقت کار. دست آمدهب
.دست آمدهدر نهایت نقشه کاربري اراضی ب. بود

نبودن اطالعات کافی علت به: NDVIتهیه نقشه متغیر 
. استفاده شدNDVIدر مورد پوشش گیاهی منطقه از شاخص 

دنبال بیان وضعیت صورت تکرار شونده بههاي زیادي بهشاخص
پوشش گیاهی پوشش گیاهی هستند و شاخص نرمال شده

)Normalized Difference Vegetation Index=NDVI(،دلیل به
تلف زمانی با استفاده از هاي مخراحتی براي دورهکه بهاین

هاي ترین شاخصیکی از رایج. آیددست میهاي بتصاویر ماهواره
و همکاران، Whiting(هاي گوناگون است مورد استفاده در زمینه

LANDSATمحاسبه این نشانگر از تصاویر ماهوارهبراي).2001

بعد از . استفاده شد1393در ابتداي اردیبهشت OLIو سنجنده
نجام تصحیحات مکانی و اتمسفري برروي تصاویر، شاخص ا

NDVIافزار کمک نرمبهTERSETمیزان این . دست آمدهب
38/0تا - 24/0میان بین شده درمتغیر براي منطقه حفاظت

این شاخص به چهار کالس طبقاتی تقسیم شد . متغیر بود
کار ههاي محیط زیستی بعنوان یکی از متغیرو به) 2جدول (

.گرفته شد
NDVIکالسه بندي متغیر : 2جدول 

پراکنش قوچ و میش اوریال در منطقه : سازيمدل
. شدسازيمدلافزار مکسنتحفاظت شده درمیان با کمک نرم

یکی از مباحثی که در این روش مطرح است، بحث امکان 
که این.سازي صورت گرفته و با معنی بودن آن استارزیابی مدل

تواند به معنی ایجاد اطالعات یک مدل ایجاد شده صرفاً نمی
سازي از تحلیل منحنیبراي تخمین صحت مدل. سودمند باشد

Receiver(کنندهدریافتعاملویژگی Operating Characteristic

=ROC (سطح زیر این منحنی . استفاده شد)AUC (تواند می
: AUC<9/0اگر (دمدل را در پیشگویی را ارائه دهتواناییمیزان

. )غیرمفید:AUC>7/0خوب و :AUC9/0–7/0بسیار خوب،
ترین عوامل یک از متغیرهاي محیطی مهمکه کدامتعیین این

ترین نقاط قوت باشند، از مهمیع گونه میکننده نحوه توزتشریح
.باشداین روش می

نتایج
براساس ROCدو منحنیمکسنت : ارزیابی کیفیت مدل

طورکه از شکل همان. کندهاي یادگیري و آزمون تولید میداده
هاي یادگیري حدود براي دادهAUCمشخص است، میانگین2

ار عالی مدل در مقابل بینی بسیدرصد است که نشانگر پیش92
AUC بینی است که  به معنی تصادفی بودن پیش5/0با مقدار

)001/0p<Binomial test,(

قوچ و مدل پراکنش AUCو مقدار ROCمنحنی:  2شکل 
شده درمیانمیش اوریال در منطقه حفاظت

بینی پراکنش قوچ و میش اوریال در منطقه پیش
بینی پتانسیل براساس نقشه پیش: شده درمیانحفاظت

پراکنش گونه قوچ و میش اوریال حاصل از تجزیه و تحلیل 
افزار مکسنت، در منطقه مورد مطالعه، نقاط و نواحی که نرم

ها وجود دارد شامل نواحی پتانسیل وجود و پراکنش گونه در آن
ده با ارتفاع باال از جمله ارتفاعات جوزان منطقه حفاظت ش

تر بیش). الف- 3شکل(باشدمی) تا قرمزطیف رنگی زرد(درمیان 
بینی شده و داراي پتانسیل در مرکز منطقه حفاظتنقاط پیش

.ترین فاصله از مناطق انسان ساخت قرار دارندشده و در بیش
بینی پتانسیل پراکنش انجام شده توسط براي درك بهتر از پیش

ز روش حداکثر حساسیت آموزشی، افزار مکسنت، با استفاده انرم
و نامطلوب ) رنگ قرمز(منطقه مورد مطالعه به دو طبقه مطلوب 

).ب-3شکل (بندي گردید طبقه) رنگ آبی(

NDVIمقدار متغیر طبقه

0)24/0- (-)085/0-(
1)085/0-(-)07/0(
2)07/0(-)255/0(
3)255/0(-)38/0(
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بینی پراکنش قوچ و میش اوریال در منطقه پیش:3شکل
حفاظت شده درمیان

آزمون جک نایف در بررسی اهمیت متغیرها:4شکل 

دست آمده از آزمون نتایج بهسبراسا: رهااهمیت متغی
گذار در ترین عامل تأثیر، متغیر شیب مهم)4شکل (جک نایف 

شده سازي پراکنش قوچ و میش اوریال در منطقه حفاظتمدل
نایف نشان داد که طورکلی فراکافت جکبه. درمیان است

، ساالنهمتوسطدماي، 3000تا 2600ارتفاع متغیرهاي شیب، 
،ماهسردتریندمايحداقل، ماهترینگرمدمايحداکثر

، منحنی پاسخ 5در شکل . اندترین سهم را در مدل داشتهبیش
،200-2600، 1800-2200متغیرهاي شیب، ارتفاعات 

بري اراضی نشان رو دماي متوسط سالیانه و کا3000-2600
.داده شده است



....دراوریالمیشوقوچازحفاظتبرايمناسبزیستگاهیهايلکهو همکاران                                       نژادبهرامی

14

گذار در هاي تأثیراسخ فاصله از متغیرهاي پمنحنی: 5شکل 
هاي متغیر و تغییرات یا کالسXمحور (سازي مکسنت مدل

)میزان مطلوبیت متغیر براي گونه مورد مطالعهYمحور 

بحث 
مطالعه،موردمنطقهدرآمدهدستبهنتایجبراساس

است،زیستگاهمرکزيهايبخششاملکهامنمحدوده
. باشدمیاوریالمیشوقوچگونهپراکنشنواحیترینمطلوب

منطقهارتفاعاتبرمنطبقمطلوب،زیستگاهیهايمحدودهاین
رازیستگاهیشیبترینبیشرواینازبوده،نیزمطالعهمورد

نیزنایفجکآزمونازحاصلنتایجاستبدیهی. دارا استنیز
گرفتهکارهبمتغیرهايتمامیبیندروبودهحقیقتاینموئد
همان ،باشدمیمطلوبیت مؤثرترینسنجشعامل شیب درشده
.)5شکل(استشدهارائهنیزپاسخهايمنحنیدرکهگونه

تريبیشمطلوبیتاز% 30ازباالترشیبدارايهايزیستگاه
گوسفندهايبرايویژهبهزیستگاهانتخاباین. هستندبرخوردار

هامیشوداشتهتريبیشمیتاهزادآوريبرايمادهوحشی
کنندمیانتخابزادآوريبرايرادرصد35تا30شیبغالباً

)Whiting ،اینانتخابکهرسدمینظربه). 2001و همکاران
وقوچوبودهگونهاکولوژيبهمربوطگونهبرايزیستگاهیتیپ

راايکوهپایههايشیبوماهوريتپهدرگریزتوانهامیش
).1387، ضیایی(هستنددارارتبیش

در) 1392(همکارانوزادهسرهنگهايبررسینتایج
در) 1389(همکارانوشمسوبافقکوهشدهحفاظتمنطقه
برشیبافزایشکهدادندنشانقلههفتادشدهحفاظتمنطقه

همکارانوملکیپژوهشنتایج. افزایدمیزیستگاهمطلوبیت
زیستنبرايرادرصد30تا20شیبمیانگینطوربه،)1389(

ازترکمهايشیبوکردندارزیابیمناسباصفهانیمیشوقوچ
. دادندارائهترکممطلوبیتباهازیستگاهجزءرامقداراین

وبازهايزیستگاهغالباًدرصد30شیبازترکمهايزیستگاه
غییراتتبرايانسانیتصرفاتتوسطاگرکههستنددشتی

آهوتوسطباشند،نشدهاشغالدامداريوکشاورزيکاربري
استسازگارترکممیشوقوچشناختیبومبالذاوشدهاشغال

وگلجانیمطالعات). 1389و همکاران، آبادينجفملکی(
دادنشانمرکزيالبرزگوسفندباارتباطدر،)1389(همکاران

حدوديتاگرمودسرفصلدرگونهزیستگاهانتخابکه
درتادهدمیترجیحپائیزفصلدرگونهاینوبودهمتفاوت

هايشیبازوداشتهحضوردرصد15میانگینباهايشیب
در . کنداستفادهگریزگاهعنوانبه) درصد50تا30(باالتر

گرفتهفاصلهدرصد50شیبازمنطقه مورد مطالعه هرچه
. شدخواهدکاستهمیشوقوچبرايزیستگاهمطلوبیتشود،

گونهتوانعدمورفتاريویژگی:اولدلیل است،به دوامراین
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زمستاندرویژهبههوازیادسردي:دوم،خوارانطعمهازفراردر
و ابراهیمی(استباالدستارتفاعاتدرکافیعلوفهنبودو

). 1390همکاران، 
منطقهدرریالاومیشوقوچبرايزیستگاهمطلوبیت

پیداکاهشمتر2600ازارتفاعافزایشبادرمیان،شدهحفاظت
قرارهازیستگاهترینمطلوب2200-2600ارتفاعدرکرده،
ارتفاعسمتبهمتر2200ارتفاعازبا حرکتچنینهم. دارند

کاستهتريبیششدتبازیستگاهمطلوبیتمیزاناز، 1800
ناگهانیتغییرآستانهوحدورایناز). 5شکل(شودمی

زادهسرهنگپژوهش. استمتر2200ارتفاعزیستگاه،مطلوبیت
پژوهشچنینهمبوده،نتایجاینموئدنیز) 1392(همکارانو

Whitingبرايگونهاینتمایلازنشاننیز) 2001(همکارانو
کهوجوديباچنینهم. است2054ازباالترارتفاعبهصعود
ریباًقتتوپوگرافیبازیستگاهیدر،)1389(همکارانوملکی

موئدهاآننتایجکردندمطالعگونهرويبردرمیانازمتفاوت
اصلیعلترسدمینظربه. استبودهمتر2200ارتفاعمطلوبیت

بهمتر،2200ازتربیشارتفاعاتدرزیستگاهمطلوبیتافزایش
مربوطمناطقاینژيژئومورفولووتوپوگرافیخاصوضعیت

).1389، و همکارانگلجانی؛ 1389، اسفندآبادشمس(است
درمتأثربعديعواملازاقلیمیمتغیرهايچنینهم
دمايمتوسطتغییرجهتبهاوریال،میشوقوچپراکنش
زیستگاهمطلوبیتباشد،داشتهافزایشدماهرچه. استسالیانه،

خشکاقلیمآنعلت). 5شکل(دکرمیپیداکاهشگونهبراي
ارتفاعاتروایناز. استمطالعهموردمنطقهخشکنیمهو

ازپایینومعتدلدمايبودندارادلیلبهزیستگاهمرکزي
. هستندبرخوردارمناسبیمطلوبیت

ترینبیشزمین،کاربريمتغیرپاسخنموداربهتوجهبا
درمنطقه،ایندریالاورمیشوقوچگونهبرايمطلوبیت

چنینهم. شدارزیابیبایرمناطقدرآنترینکمومرتعکاربري
بامناطقبودننامطلوبدهندهنشانجهتمتغیرپاسخنمودار
دوريوشوند،مینامیدهجهتبدونکه% 10ازترکمشیب
حاصلنتایج). 5شکل(استمناطقاینازنظرموردگونهکردن

کهاستمعنیبدانبوده،امراینموئدنیزمنطقهشیباز
آناوریالکند،تغییرزیستگاهباالبهدرصد10شیبازهرچه

درمیانشدهحفاظتمنطقهاطرافدر. کندمیانتخابتربیشرا
محیطیکهدارندوجوددرصد10ازترکمشیببادشتیمناطق

بهمنطقهاخلددرمناطقاینواند،کردهایجادوسیعدیدباباز
شوندمیمنتهیگونهاینبرايمناسبمأمنبامرتفعهايکوه
گونهاینبنابراین. کنندمیفراهمگونهبرايرابهتريپناهکه

داخلواطرافدشتیمناطقازسالطولتمامدروهمیشه
کهباالترارتفاعبهکندمیسعیتربیشوکندمیدوريمنطقه

تپهحالتخودارتفاعباالتریندرحتیومناطقتربیشدر
وباشدداشتهراکافیامنیتهمتاکندانتخابرادارندماهوري

- شمس(باشدبرخوردارمناسبامنیتوگیاهیپوششازهم
آبادينجفملکی؛ 1389و همکاران، گلجانی؛ 1389، اسفندآباد

). 1386، ناظري؛1387، ضیایی؛ 1389و همکاران، 
میش اوریالوقوچمنطقهشاخصپستاندارجاکهآناز

هاي این گونه در استان زیستگاهجاکهآنازچنینهموباشدمی
کنترللزوملذاکشور قرار دارد،در حوزه گرم و خشک

به بانانمحیطتعدادافزایشومنطقهدرداريداموکشاورزي
لزامیها اها و کاهش تخریب زیستگاهجهت مدیریت جمعیت

سطحافزایشمنطقهزیادچندانهنوسعتبهتوجهبا. باشدمی
ايجزیرهازجلوگیريجهتبهجوارهممناطقدرحفاظتمورد
برايتصمیماتیاتخاذچنینهم. داردضرورتنیزمنطقهشدن

منابعکاهشومراتعفقرومکررهايخشکسالیبحرانمدیریت
اوریالویژهبهوحش،حیاتمتوجهآنتبعبهکهتهدیداتیوآبی

.باشدمیضرورياست،

منابع
غفاري، ؛.زاده، مرجبی؛.زوارئی، فحسینی؛.ابراهیمی، م.1

، .نظامی، بو . مظفري، ا؛.مبارکی، ا؛.پور، مقلیچ؛.ه
- مهره. ویرایش دوم. نامه حیات وحش ایرانفرهنگ.1390
.109تا106فحاتص. داران

هاي کمی اکولوژیک در تعیین مدل.1382، .زاده، ساحمدي.2
. رساله دکتري جنگلداري دانشگاه تربیت مدرس. GISمحیط 

.فحهص158
اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی،.3

.صفحه56. شده درمیانحفاظتمنطقه. 1394
و.جعفري، ح؛.همامی، م؛.یاوري، ا؛.زاده، جسرهنگ.4

سازي مطلوبیت زیستگاه مدل.1392، .اسفندآباد، بشمس
با استفاده از رویکرد تحلیل )Ovis Orientalis(قوچ و میش 

.شده کوه بافقشناختی در منطقه حفاظتعامل آشیان بوم
.182تا169اتصفح،8شماره.زیستمحیطهايپژوهش

.1389، .ر.همامی،مو. مکرمی،؛.باسفندآباد،شمس.5
ریزيبرنامهبراينوینرديرویکزیستگاه،مطلوبیتسازيمدل

ملیهمایشاولینمقاالتمجموعهزیستی،از تنوعحفاظت
منطقهدرزیستیتنوعتخریبعواملوتهدیداتبررسی
.اصفهاندانشگاه صنعتیمرکزي،زاگرس
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سازي مطلوبیت زیستگاه مدل.1390، .اسفندآباد، بشمس.6
گوسفند وحشی و بز وحشی در مناطق کوهستانی فالت 

. شده هفتاد قلهمنطقه حفاظت: رکزي ایران، مطالعه مورديم
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات .رساله دکتري

.صفحه113.تهران
علیزادهو. بعیمی،؛.مکرمی،؛.مکابلی،؛.گلجانی، ر.7

پاییزهزیستگاهمطلوبیتسازيمدل.1389شعبانی، ا، 
.Ovis gmelini X O)البرزمرکزي گوسفند وحشی vignei)در

. طبیعیزیستمحیطنشریه. جاجرودشدهحفاظتمجموعه
تا 173فحات ص،2شماره،63دوره. ایرانطبیعیمنابعجلهم

186.
. ایرانپستاندارانصحراییراهنماي. 1387، .هضیایی،.8

510.)دومچاپ(وحشحیاتباآشناییکانونانتشارات
.صفحه

و . حسینی، ر؛.منظري، ش؛.صحراگرد، ا؛.لشکري، م.9
خوان پسیل آسیایی سازي زیستمدل.1392، .فر، دعرفان
Diaphorina citri Kuwayama. مرکبات (Hem: Psyllidae) ، در

تا 45، صفحات 1شماره. 3جلد . تحقیقات آفت گیاهی. ایران
85.

، .عماهینی،سلمانو.ر.همامی،م؛.سآبادي،نجفملکی.10
Ovis(اصفهانی میشوقوچزیستگاهلوبیتمطتعیین.1389

orientalis isphanica (باموتهوحشحیاتپناهگاهدر
نشریه. شناختیبومآشیانعاملیتحلیلروشازاستفاده
،63دوره. ایرانمنابع طبیعیمجله.طبیعیزیستمحیط
.279تا 290فحاتص،3شماره

آشیانفاکتورتحلیلتجزیهکاربرد.1386، .ناظري، م.11
باآنمقایسهووحشحیاتزیستگاهارزیابیدراکولوژیکی

گاهذخیرهمیشوقوچزیستگاهمطالعه موردي: HSIروش 
.تهراندانشگاه.)ارشدکارشناسینامهپایان(تورانکرهزیست

.صفحه88
12. Anderson, D.H.; Ernest, J.; Roach, S. and Witmer,

R., 2001. A Land use And Land cover classification
system for use with Remote Sensor Data, Geological
survey profession United States Government printing
office. 964 p.

13. Cayela, L.; Golicher, J.; Newton, A.C.; Kolb, M.;
Albuquerque, F.S; Arets, E.J.M.M.; Alkemade,
J.R.M. and Perez, A.M., 2009. Species distribution
modeling in the tropics: problems, potentialities, and the
role of biological data for effective species conservation.
Tropical Conservation Science. Vol. 2, pp: 319-352.

14. Department of the Interior U.S. Geological Survey.
URL:http://earthexplorer.usgs.gov.

15. Elith, J.; Graham, C.H.; Anderson, R.P.; Dudik, M.;
Ferrier, S.; Guisan, A.; Hijmans, R. J.; Huettmann,
F.; Leathwick, J.R.; Lehmann, A.; Li, J.; Lohmann,

L.G.; Loiselle, B.A.; Manion, G.; Moritz, C.;
Nakamura, M.; Nakazawa, Y.; Overton, J.M.;
Peterson, A.T.; Phillips, S.J.; Richardson, K.;
Scachetti-Pereira, R.; Schapire, R.E.; Soberon, J.;
Williams, S.; Wisz, M.S. and Zimmermann, N.E.,
2006. Novel methods improve prediction of
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