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 9313 شهریورتاریخ پذیرش:           9313 خرداد تاریخ دریافت:
 

 چکیده

علت تخریب زیستگاه، یکی از پستانداران شاخص مناطق کوهستانی است که در حال حاضر به (Ovis orientalis)گوسفند وحشی 

 به دو ایران در وحشیان ندفگوس جمعیتپذیر قرار دارد. بنابر مطالعات فیلوژنتیک اخیر، های اهلی و شکار غیرمجاز در رده آسیبرقابت با دام

باشند. می گونهزیر دو این از هیبریدی ایران، قسمت مرکزی در وحشی ندانفگوس تمام و شدهتقسیم Ovis vigneiو  Ovis orientalis گونهزیر

سازی ، مدل4931شده از حضور گونه طی سال آوریهای جمعو داده (MaxEnt)در این پژوهش با استفاده از روش حداکثر آنتروپی بیشینه 

ه، دمطلوبیت زیستگاه پاییزه و زمستانه گوسفند وحشی انجام شد. در این مطالعه از متغیرهای شیب، جهت، ارتفاع، فاصله از چشمه، فاصله از جا

ش گیاهی استفاده شد. برای بررسی پراکنش گوسفند وحشی در منطقه فاصله از قنات، فاصله از روستا، فاصله از چاه، کاربری اراضی و تیپ پوش

نقطه برای یادگیری  52نقطه برای آزمون و  52نقطه حضور گونه در دو فصل پاییز و زمستان استفاده شد که  39شده پرور درمجموع از حفاظت

 دارای هاآستانه حد تمام در فند وحشی در منطقه موردمطالعه داشته وبینی پراکنش گوسمدل استفاده شد. نتایج نشان داد مدل توانایی باالیی در پیش

سنجی با استفاده از روش جک نایف نشان داد . نتایج حاصل از حساسیت(=9994/9P< ،245/9AUCبود ) تصادفی مدل با دارییمعن تفاوت

فاصله از منابع آبی موجود در منطقه و افزایش فاصله از جهت شرقی، پوشش مرتع با گیاهان درمنه و گون، کاهش  ،%19متر، شیب  5599ارتفاع 

 جاده و روستاها برای گوسفند وحشی در این فصول ارجحیت دارد.

 

  وحشی، حداکثر آنتروپی بیشینه، استان سمنانارزیابی زیستگاه، گوسفند  کلمات کلیدی:

 Mina.ramyaz@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
کننده است. تنها برای وضعیت جهانی پستانداران جهان نگران       

پستانداران جهان داده کافی وجود دارد و اغلب این تعداد را خطر  52%

گوسفند (. Wacher ،5002و  Cunningham)کند انقراض تهدید می

وحشی یکی از پستانداران شاخص مناطق کوهستانی است که در حال 

 اد و هم در محدوده جغرافیایی کاهشدر تعد همآن حاضر جمعیت 

بنابر مطالعات مختلف، (. Hemami ،5082و  Bashari)یافته است 

شکار، تخریب زیستگاه و رقابت با دام اهلی عوامل اصلی کاهش 

؛ 5001و همکاران،  Schipper) استشده جمعیت آن شناخته

Valdez ،5001 .) درنتیجهIUCN  وضعیت حفاظتی  8221از سال

عنوان گونه تعیین کرده است. ایران بهرا برای این( VU)پذیر آسیب

توجهی از فراوانی و تنوع گونه بخش قابلمنطقه مرکزی توزیع این

و همکاران،  Valdez) استداده  های ژنتیکی را در خود جایگونه

دار ناقص است و عمدتاً شناختی جانوران سمدانش بوم(. 8291

وحش در شناسان و کارشناسان حیاتتجربیات شخصی زیست

اعتماد و های قابلها وجود دارد. در دسترس نبودن دادهحفاظت گونه

وحش و گیری توسط مدیران حیاتدانش علمی در زمان تصمیم

 های حفاظت هستنددالیل اصلی شکست برنامه ،گذارانسیاست

(Bashari  وHemami ،5082.) مؤثرمدیریت  منظوربنابراین به 

به  در ارتباط هستند، نیاز گونهاینبا  نوعیبهکه  هاییگونهو  گونهکی

تا  باشدیمبا مطلوبیت باالتر برای گونه هدف  هاییزیستگاهشناسایی 

برای مدیریت صحیح آن، جمعیت  ریزیبرنامهو  هازیستگاهبا حفظ آن 

که این ( 5001و همکاران،  Dayton) ادقرار د موردحفاظتهدف را 

آماری و  هایمدلمطلوبیت زیستگاه براساس  هایمدلا تهیه کار ب

 .تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه انجام خواهد شد درنهایت

ها های تحلیلی بسیاری برای بررسی رابطه بین توزیع گونهروش       

شود که تفاوت عمده کار گرفته میهها بمحیطی آنو شرایط زیست

اسفند )شمس ها استموردنیاز در آنهای ها کیفیت دادهاین روش

ی ارزیابی زیستگاه به دو گروه کلی تقسیم هامدل. (8212آباد، 

ی حضور و عدم حضور هادادهی به سازمدلشوند. گروهی که برای یم

سازی ی حضور برای مدلهادادهگونه نیاز دارند و گروهی که تنها به 

حیح نیازمند پایش های عدم حضور صنیاز دارند. دستیابی به داده

مداوم زیستگاه، ثبت نقاط حضور و عدم حضور گونه در سالیان 

 شناسی گونه استمتمادی و دستیابی به اطالعات کافی در مورد بوم

(Sobern  وPeterson ،5002.) دست آوردن که معموالً بهییجاآن از

های مبتنی بر های عدم حضور مطمئن دشوار است، روشداده

 ضور و عدم حضور با پدیده عدم حضور کاذب روبرو هستند.های حداده

 دالیل متعددی نظیرگر بهدیگر مشاهده گونه توسط مشاهدهعبارتبه

ا استتار و اختف گر، تجهیزات مورداستفاده، رفتار گونه دردقت مشاهده

عنوان نقطه عدم حضور ثبت گردد تا آن نقطه بهو نظیر آن سبب می

ا ها را بو تحلیل داده واند نتایج حاصل از تجزیهتگردد. این خطا می

(. بنابراین 5001و همکاران،  Martinez) خطای باالیی همراه سازد

ند توانهای حضور هستند میهایی که تنها نیازمند دادهاستفاده از مدل

حضور اشتباه جلوگیری  های عدمکارگیری دادهاز خطاهای حاصل از به

 (.5005و همکاران،  Zaniewski) کنند

اند که جهت شده های جدیدی ابداعدر طی دهه گذشته، شیوه       

ه کنند کهای حضور استفاده میتعیین زیستگاه مناسب تنها از داده

MaxEnt،GARP ،DOMAIN ، BIOCLIM ها هستند. آن جمله از

MaxEnt  های رایج ماشینی است که کاربرد این قاعده یتمالگوریکی از

شود یمی حمایت شناختبومتوسط قوانین ترمودینامیک فرایندهای 

(Phillips  ،این الگوریتم 5001و همکاران .)یی است هاروش ازجمله

 بینی باالیی برخورداریشپتعداد کم نقاط حضور از توان  وجود باکه 

یی در زمان و کاهش هزینه مطالعه، به جوصرفهدلیل بوده و به

است. مطالعات نشان  گرفته قرارمحققان  استفاده موردگستردگی 

ر یشینه، همانند دیگبی آنتروپی به شیوه حداکثر سازمدلدادند که 

و همکاران،  Bassi) کندیمعمل  هاآنو یا حتی بهتر از  هاروش

و  Baasch؛ 5088و همکاران،  Warren؛ Adjaye ،5088 ؛5082

و همکاران،  Hoffman؛ 5080و همکاران،  Wilting ؛5080، همکاران

محیطی . هدف از این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای زیست(5001

بر پراکنش گوسفند وحشی طی فصل پاییز و زمستان در منطقه 

باشد. شده پرور با استفاده از روش حداکثر آنتروپی بیشینه میحفاظت

عی شده عواملی که گونه به آن وابستگی شدید دارد در این مطالعه س

های بالقوه پراکنش گوسفند وحشی شناسایی چنین زیستگاهو هم

 شود تا با اقدامات الزم جمعیت مطلوب در منطقه حفظ شود.

فصل پاییز و زمستان از فصول بحرانی برای گوسفند وحشی        

 بوده حساس بهینه شرایط تغییر به نسبت پاییز فصل در گونهاست. این

 زیستگاه در تغییر هرگونه درنتیجه و دارد باریکی آشیان اکولوژیک و

گلجانی ) باشد داشته گونه هایجمعیت بقای در سزاییهب نقش تواندمی

علت بروز سرما و یخبندان چنین در زمستان به(. هم8212و همکاران، 

غال از زیستگاه را اشتری و دسترسی کم به منابع غذایی، گستره بزرگ

ا بنابراین الزم است ت ،کرده تا بتواند موفق به رفع نیازهای خود شود

شود با مطالعه زیستگاه عواملی که گونه به آن جذب و یا از آن دفع می

را شناسایی تا با برطرف کردن مشکالت و بهسازی محیط به بقای 

د کمک شود هایی که با آن در ارتباط هستنگونه و سایر گونهاین

 (.8225)ادیبی، 

شده در ایران مطالعات مختلفی بر روی گوسفند وحشی انجام       

توان به بررسی مطلوبیت زیستگاه عنوان نمونه میاست. به
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ملکی )اشاره کرد  وحش موتهقوچ و میش اصفهانی در پناهگاه حیات

(. در این پژوهش که از روش تحلیل عاملی آشیان 8212و همکاران، 

درجه و  20تر از شیب کم ،شده است( استفادهENFAشناختی )بوم

ی که ترین عواملعنوان مهمترین فاصله از منابع آبی در تابستان بهکم

شمار آمده و سایر فاکتورها نظیر فاصله از گونه به آن وابستگی دارد به

های زراعی تأثیر ناچیز بر پراکنش قوچ و میش جاده، معدن و زمین

( طی 8212) چنین گلجانی و همکاراناند. همن منطقه داشتهدر ای

، گستره خانگی پاییزه را برای این گونه بسیار حیاتی مطالعه خود

اند که این گونه در فصل پاییز، ارتفاع بیش قلمداد نموده و بیان نموده

تر از ده درجه سلسیوس، مناطق دارای متر، دمای کم 8222از 

تاها را در اولویت انتخاب زیستگاهی خود قرار گریزگاه و دور از روس

شده بر روی گوسفند وحشی توسط قندالی دهد. در پژوهش انجاممی

 ترین( در پارک ملی کویر نیز، ارتفاع یکی از مهم8222و همکاران )

شمار آمده است. در این مطالعه، گونه بهعوامل مؤثر بر پراکنش این

 متری، مناطق پرشیب و تپه 8500گوسفند وحشی حداکثر ارتفاع 

های های شمالی را ارجح دانسته و به زیستگاهجهت نیزو  ماهوری

ه شددهد. از سایر مطالعات انجامتری نشان میای تمایل بیشحاشیه

 میش و قوچ زیستگاه یابیارزتوان به بر روی گوسفند وحشی نیز می

سازی مطلوبیت مدل(، 8212)پهلوانی،  نگلستا ملی پارک در اوریال

زیستگاه گوسفند وحشی و بز وحشی در مناطق کوهستانی فالت 

(، ارزیابی زیستگاه گوسفند 8212اسفندآباد، مرکزی ایران )شمس

 سازی(، مدل8222وحشی در پارک ملی کویر )قندالی و همکاران، 

 مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش در مناطق خشک مرکزی ایران

شناختی مؤثر بر ( و عوامل بوم8225فندآباد، اسزاده و شمسسرهنگ)

کرمانی ) حصارپراکنش قوچ و میش در پارک ملی خجیر و سرخه

 ( اشاره کرد.8212القریشی و همکاران، 

 

 هامواد و روش
شده پرور به مساحت حفاظت منطقه مطالعه: منطقه مورد       

 22   °41'52" تا 22°58'02" جغرافیایی مختصات در هکتار 22/14451

دارد.  قرار شمالی عرض 21° 09'05" تا 22° 20'29" وطول شرقی 

 دو میان در گرفتن قرار پرور، شدهحفاظت منطقه خصوصیات از

 لیجنگ مناطق و( سمنان استان جنوب) بیابانی مناطق اکوسیستم

 دو این از شدن متأثر و( سمنان استان شمال) مازندران استان

همین موضوع باعث تنوع باالی آب و هوایی در این . است اکوسیستم

هموار، مناطق  نسبتاًی وسیع و هادشت کهیطوربهمنطقه شده است. 

 در این منطقه مشاهده توانیمو نواحی جنگلی را  زارشهیبکوهستانی، 

 4/8542 پرور شدهحفاظت منطقه در ارتفاع ترینکم و ترینکرد. بیش

 جنگل هکتار 19/81209 دارای منطقه این. است متر 2951 و

 تیپ 88 وجود. شودمی شامل را منطقه از درصد 22/52 که باشدمی

 نوعت از ناشی توانمی را وسیع چنداننه منطقه این در جنگلی گیاهی

 (.منطقه مدیریت جامع طرح دفتر) دانست عرصه در گسترده اقلیمی

 یگالب ارس، ولیک، راش، افرا، بلوط، شامل منطقه بارز گیاهی پوشش

 و زرشک لور، گرامینه، انواع گون، انواع آویشن، درمنه، وحشی،

ل های کغیر از گوسفند وحشی، این منطقه گونهبه .است گاوزبانگل

و بز، مرال، شوکا، خرس، گرگ، روباه، پلنگ و انواع مختلفی از 

موقعیت  8داده است. شکل جوندگان و خزندگان را در خود جای

 دهد.شده پرور را در ایران و استان سمنان نشان میحفاظت منطقه

منطقه امن  2شده پرور دارای منطقه حفاظت ط حضور گونه:انق       

ی منطقه امن کلورد، منطقه امن صیدوا و منطقه امن رودبارک هانامبه 

علت داشتن اقلیم منطقه امن رودبارک به کهییجاآن از. باشدیم

مرطوب خزری و زیستگاه جنگلی فاقد گوسفند وحشی بوده، بنابراین 

ی از مطالعات حذف گردیده و دو منطقه امن کلورد کلبهاین محدوده 

 رایب ی اصلی این پژوهش تعیین شدند.هامحدوده عنوانبهو صیدوا 

تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه زمستانه و پاییزه گوسفند وحشی در 

، در بازدیدهای میدانی و با 24شده پرور طی سال طقه حفاظتمن

 22بانان و افراد محلی تعداد راهنمایی کارشناسان، مصاحبه با محیط

 هاآنهای دسترسی به لکه پراکنشی در این مناطق مشخص و راه

متر  810و طول  2/5ترانسکت دائمی با عرض  44تعیین شد. تعداد 

ین ی سرگهاگروهدر محیط مستقر شده و ی بندطبقهروش تصادفی به

بار  2 مجموعاًو  بارکی شد. پس از آن هر ماه یسازپاکموجود در آن 

های ها بازدید شده و پس از شمارش گروهدر هر فصل، ترانسکت

ها، برای جلوگیری از ثبت مجدد نقاط سرگین موجود در ترانسکت

چنین برای ثبت ها از محیط حذف گردید. همحضور، این نمایه

ی یاب جهانموقعیت دقیق نقاط حضور گونه نیز از سیستم موقعیت

(GPS استفاده شد و )مشاهده مستقیم گونه، مختصات  محضبه

 (.5نقطه حضور ثبت شد )شکل عنوانبهجغرافیایی محل 

های رفتاری و با توجه به ویژگی محیطی:متغیرهای زیست       

شده در ارتباط با سایر مطالعات انجامچنین شناختی گونه و همبوم

؛ گلجانی و 8212شمس،  ؛8222قندالی و همکاران، ) گونهاین

القریشی و ؛ کرمانی8212ملکی و همکاران، ؛ 8212همکاران، 

سازی (، تعداد ده متغیر محیط زیستی برای مدل8211همکاران، 

فاصله ، 8:520000استفاده شد. این متغیرها شامل: ارتفاع در مقیاس 

از چاه، فاصله از جاده، تیپ پوشش گیاهی، فاصله از چشمه، جهت، 

باشد. شیب، کاربری اراضی، فاصله از قنات و فاصله از روستا می

های شیب، جهت و ارتفاع با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی منطقه الیه
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های منطقه، چنین محل چشمهافزار ادریسی تهیه شد. همدر نرم

نقشه  سپسثبت شد.  GPSها و روستاها با استفاده از هها چاقنات

شده متر استفاده 20×20نقاط حضور به فرمت رستری با اندازه سلولی 

  PCA دستور ها ازالیه بین همبستگی مقدار شدن مشخص و جهت

ی ها همبستگکه بین الیهجاییشد. از آن استفاده ادریسی افزارنرم در

 ها از تحلیل حذف نشدند.کدام از الیهلذا هیچمشاهده نشد  1/0 بیش از
 

 
  

 

 

 
 وحشی در محدوده مرز مطالعاتی گوسفند حضور نقاط نقشه :2شکل  شده پرورموقعیت منطقه حفاظت : 1شکل 

سازی پراکنش تابستانه و پاییزه گوسفند وحشی با مدل مدل:       

مکسنت  افزاراستفاده از الگوریتم آنتروپی بیشینه و با استفاده از نرم

 ی زیستهاالیهدر این بخش تمامی  صورت پذیرفت. 2.2.2 نسخه

که در یک فایل  شدههمراه نقاط حضور ثبتبه Asciiمحیطی با فرمت 

نهایت مدل  و درگردید افزار ، وارد نرمشدهذخیره CSVبا فرمت اکسل 

هیه ت ،در محدوده مرز مطالعاتی گوسفند وحشیمطلوبیت زیستگاه 

 ،ثبت گردید نقطه حضور گونه 20 شد. در این بررسی درمجموع تعداد

برای  نقطه 12برای آزمون )بررسی صحت مدل( و  نقطه 52 که

اجرای مدل با تنظیمات چنین د. همیادگیری مدل استفاده ش

منظور حساسیت سنجی درنهایت به فرض مکسنت انجام گرفت.پیش

مدل و مشخص کردن متغیرهای مهم در پراکنش، از تحلیل جک 

 ی استهای متداول آماریکی از روش ROCمنحنی  استفاده شد. یفنا

 ایهمدل ارزیابی برای هاگونه توزیع سازیمدل در گسترده طوربه که

 زیر (. سطح5088و همکاران،  Elith)شود می استفاده بینیپیش

 قدرت و کارایی نمایش برای کمی شاخص ، یک(AUC) منحنی

 کهطوریبه(. 5004و همکاران،  Philips) است مدل بینیپیش

 بدون کامل بینیپیش معنی به 8 امتیاز با( AUC) زیرمنحنی مساحت

 با مدل یک برای 2/0 امتیاز با AUCحضور و  نقاط از یکهیچ حذف

 بیانگر 1/0 تا 9/0 بین AUC. است انتظار مورد تصادفی بینیپیش

 از تربیش AUC و عالی مدل بیانگر 2/0 تا 1/0 بین خوب، مدل یک

 ؛5080و همکاران،  Giovanelliاست ) عالی بسیار مدل یک 2/0

Phillips  ،؛5001و همکاران Fielding  وBell ،8229.) 

 نتایج 
های برای داده AUC دهد میزانمی نشان 2 شکل طورکههمان       

 است که این نشان 922/0های آزمون و برای داده 185/0یادگیری 

بینی پراکنش گوسفند وحشی در دهنده توانایی باالی مدل در پیش

 (.>0008/0Binomial tests, Pباشد )مطالعه می مورد منطقه

در این جدول سهم نسبی : اهمیت نسبی هر متغیر در مدل       

هر متغیر بر پراکنش گوسفند وحشی طی فصل پاییز و زمستان بدون 

ترتیب فاصله به 8تحلیل جک نایف آورده شده است. براساس جدول 

ن تریاز قنات، شیب و چشمه مهم از چاه، تیپ پوشش گیاهی، فاصله

عوامل مؤثر بر پراکنش گوسفند وحشی و متغیرهای فاصله از جاده، 

ترین اثر را بر فاصله از روستا و کاربری اراضی کم جهت، ارتفاع،

 گونه دارند.پراکنش این

آزمون جک نایف نتیجه دیگری است  حساسیت سنجی مدل:       

هد. این آزمون، بیانگر اهمیت هر متغیر دکه نرم افزار مکسنت ارائه می

 تنهاییدهد که اگر یک متغیر حذف و یا بهمحیطی بوده و نشان می

ارد. گذمورد استفاده قرار گیرد تا چه اندازه بر روی کارایی مدل اثر می

آمده از تحلیل جک نایف متغیر فاصله از جاده، دستطبق نتایج به

 بیت زیستگاه گوسفند وحشی و پسترین عامل تأثیرگذار بر مطلومهم

از آن متغیرهای شیب، فاصله از چشمه و فاصله از روستا عوامل 

 .(4)شکل  باشندتأثیرگذار بر پراکنش گوسفند وحشی می
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 گوسفند وحشی پراکنش بینییشبرای پ MaxEntشده توسط مدل محاسبه ROCمنحنی :  3شکل 

 بینی مطلوبیت زیستگاهسهم نسبی هر متغیر در پیش :1 جدول

 گوسفند وحشی

 درصد مشارکت متغیر

 8/28 فاصله از چاه

 2/52 تیپ پوشش گیاهی

 1/84 فاصله از قنات

 2/82 شیب

 1/1 چشمه

 8/2 جاده فاصله از

 5 جهت

 9/8 ارتفاع

 5/8 ستافاصله از رو

  9/0 کاربری اراضی

نقشه پیوسته پراکنش گوسفند  2در شکل  نقشه پراکنش:       

طورکه در شده پرور آورده شده است. همانوحشی در منطقه حفاظت

نقشه پیداست قسمت شمالی منطقه، زیستگاهی فاقد مطلوبیت برای 

از  شود. پسگونه در این منطقه دیده نمی گوسفند وحشی بوده و این

 ،کرده نه فراهمگوآن منطقه امن کلورد، منطقه نسبتاً مناسبی برای این

اما وجود انواع تعارضات مثل جاده و روستا، پراکنش گونه را محدود 

رسد بهترین زیستگاه برای پراکنش گوسفند نظر مینموده است. به

وحشی طی فصل پاییز و زمستان، در منطقه امن صیدوا بوده و این 

دهد. گونه را تحت پوشش قرار میمنطقه جمعیت مناسبی از این

در این منطقه نیز وجود دام باعث بروز رقابت و ناامنی زیستگاه هرچند 

 شده است. 

 

 
 مدل توسعه در زیستی محیط متغیرهای از هرکدام اهمیت بررسی برای نایف جک آزمون: 4 شماره شکل
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 نقشه مطلوبیت زیستگاه پاییزه و زمستانه گوسفند وحشی:  5شکل 

 بحث
قه گوسفند وحشی در منط پراکنش بیشینه، آنتروپی حداکثر روش       

رسد نتایج نظر میبینی کرده و بهپیششده پرور را خوب حفاظت

وحش سازی امر حفاظت را برای مدیران حیاتحاصل از این مدل

آمده از این مطالعه، فاصله از جاده دستطبق نتایج به تر نماید.آسان

که وریطگونه بوده، به ترین عامل مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه اینمهم

شود. در زیستگاه گونه افزوده می با افزایش فاصله از جاده بر مطلوبیت

های خاکی و اصلی متعددی وجود دارد شده پرور جادهمنطقه حفاظت

ساری است  -ترین جاده آسفالته در این منطقه، جاده سمنانکه مهم

وحش های حیاتگذرد. اکثر گونهشده میکه از وسط منطقه حفاظت

اه و دسترسی علت ناامنی زیستگکنند که این بهاز جاده دوری می

تر گردشگران در مقایسه با سایر مناطق آسان متخلفین، حضور بیش

باشد. این نتیجه مشابه با مطالعه ها میو در نهایت تخریب زیستگاه آن

ها در مطالعه ( بوده است. آن8225) اسفندآبادزاده و شمسسرهنگ

شده کوه بافق صورت پذیرفته است، نقش خود که در منطقه حفاظت

عنوان عامل محدودکننده پراکنش گوسفند وحشی در این ده را بهجا

منطقه دانسته و بیان نمودند که گونه وجود جاده )عبور و مرور وسایط 

( 8212کند. ملکی و همکاران )نقلیه( را تحمل نکرده و از آن دوری می

نیز نقش جاده را در فصل بهار که فصل زایمان گونه و فصل تابستان 

تر از سایر فصول دانسته و پذیر هستند را مهمهنوز آسیب که نوزادان

را با  تریدر سایر فصول در عین نامطلوب بودن تأثیر جاده، فاصله کم

( امنیت زیستگاه را 5082) Hemami و Bashariکنند. آن حفظ می

اند. ترین عامل برای تعیین محل زیست گوسفند وحشی دانستهاصلی

اند که روند رو به رشد احداث جاده، ها در مطالعه خود بیان نمودهآن

بزرگراه و انواع ساخت و سازها، دسترسی به زیستگاه گوسفند وحشی 

چنین باعث همرا افزایش داده و باعث کاهش امنیت زیستگاه شده و 

 شود.قطعه شدن زیستگاه میاختالل و قطعه

موازات اهمیت نقش جاده در مطلوبیت زیستگاه گوسفند به       

وحشی، شیب یکی دیگر از پارامترهای تأثیرگذار بر پراکنش این گونه 

بر مطلوبیت  %40که با افزایش شیب تا طوریباشد. بهدر منطقه می

این شیب به بعد از مطلوبیت زیستگاه کاسته  شده و اززیستگاه افزوده

ترین مشاهده گوسفند وحشی (، بیش8212) اسفندآبادشود. شمسمی

شده هفتاد قله را طی فصل پاییز و زمستان درشیب در منطقه حفاظت

ری تگونه ارتفاع و شیب کمدرصد دانسته و بیان نموده که این 20 -12

(، در 8212ملکی و همکاران )دهد. را نسبت به بز وحشی ترجیح می

 زیستگاه مناسب شیب وحش موتهشده در پناهگاه حیاتبررسی انجام

درصد  50-20د حدو در میانگین طوربهرا  برای گوسفند وحشی

و  ترکم مطلوبیت با هایزیستگاه جزء آن را از ترکم شیب و دانسته

شمار آورده به نامناسب هایزیستگاه جزءرا  تربیش شیب دارای مناطق

های بیگ برای کل جمعیت (،5008و همکاران ) Cardenasاست. 

مورد بررسی در کلیه فصول شیب  (Ovis canadensis weemsi)هورن 

 شمار آورده است.گونه بهدرصد را زیستگاه مناسب برای این 40باالی 

(، شیب مطلوب برای زیستن گوسفند 8211فالح باقری و همکاران )

درصد دانسته و بیان  40ملی کاله قاضی را حداکثر  وحشی در پارک

 علت نجاتتر نیز حضور دارد اما بههای کمنموده اگرچه حیوان درشیب

خواران، همواره فاصله خود را تا گریزگاه حفظ جان خود از طعمه

صورت کلی با بازدیدهای صورت گرفته از منطقه مطالعاتی به کند.می

توان بیان کرد، در فصل پاییز که فصل و مرور مطالعات پیشین می

تر موردتوجه حیوان است و در گیری است مناطق با شیب مالیمجفت

فصول بهار و تابستان که فصل زایمان و مراقبت از نوزادان است مناطق 

تری دارند ارجحیت زیستگاهی گوسفند با شیب تند که امنیت بیش
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از منابع آبی مهم در  عنوان یکیفاصله از چشمه به باشند.وحشی می

منطقه، از عوامل تأثیرگذار بر پراکنش گوسفند وحشی است و با 

ته تدریج کاسافزایش فاصله از چشمه از مطلوبیت زیستگاه گونه به

( در پارک 8222شود. نتایج حاصل از بررسی قندالی و همکاران )می

خصوص ملی کویر مشخص کرد، پارامتر فاصله از منابع آبی به

باشد. های دائمی، در حضور گوسفند وحشی بسیار مؤثر میچشمه

اند در فصل زمستان، ( نیز بیان نموده8212ملکی و همکاران )

ترین زیستگاه برای گوسفند وحشی، در فاصله کمی از منابع مطلوب

توان برای افزایش مطلوبیت بنابراین نتایج می ،آب قرارگرفته است

رور، با احداث آبشخور در مناطق شده پزیستگاه در منطقه حفاظت

ها به افزایش مطلوبیت زیستگاه چنین گریزگاهدور از منابع آبی و هم

 گوسفند وحشی کمک کرد.

های طور که در باال نیز بدان اشاره شد، برای اغلب گونههمان       

ترین پارامتر تأثیرگذار بر بقای وحش، امنیت زیستگاه مهمحیات

ای در حضور و یا عدم حضور کنندهش بسیار تعیینها بوده و نقگونه

خود به  هایژنانتقال  منظوربه هرگونهافراد که طوریها دارد. بهآن

 لیدمثلتوکه احتمال بقا و  کنندمیرا انتخاب  هاییزیستگاه ،نسل بعد

 ازگاه حیوان یک محل غنی  ،همین منظوررا حداکثر نماید. به هاآن

کند میرا انتخاب  ترامنمواد غذایی را ترک کرده و محلی  نظر

(Hemami  وDolman ،5002.) دنبال آن وجود روستا در منطقه و به

وحش، امنیت زیستگاه های حیاتحضور انسان در محیط زندگی گونه

پوشانی زیستگاه را از بین برده و در بسیاری از مواقع باعث بروز هم

شده پرور شود. در منطقه حفاظتاهلی میهای وحشی و بین گونه

های موجود در منطقه همراه جادهروستاهای متعددی وجود دارد که به

زیستشان را بسیار آسان وحش و محیطدسترسی انسان به حیات

ها وارد های گله استرس زیادی را بر گونهنموده است. وجود دام و سگ

ها از برخی مناطق آنکرده و در برخی مواقع باعث مهاجرت دائمی 

همین دلیل با افزایش فاصله از روستا بر مطلوبیت شده است. به

نی شود که این نتیجه با نتایج کرمازیستگاه گوسفند وحشی افزوده می

 (، شمس8212) (، گلجانی و همکاران8212القریشی و همکاران )

 اسفندآبادزاده و شمس( و سرهنگ8212و همکاران ) اسفندآباد

در پژوهش پیش رو مشخص شد که  کند.( مطابقت می8225)

، گون (Artemisia sieberi)گوسفند وحشی به پوشش گیاهی درمنه 

(Astragalus sp.)  و باریجه(Ferula sp)  تمایل دارد که این نتیجه با

( 8222(، قندالی و همکاران )8224نتایج علیزاده و همکاران )

متری  5400افزایش ارتفاع تا حدود در این مطالعه با  مشابهت دارد.

به بعد  5200 ارتفاع شود و ازبر مطلوبیت زیستگاه گونه افزوده می

فاع در واقع ارت ،افزایش ارتفاع با کاهش مطلوبیت زیستگاه همراه است

 طورکه شمسگونه ارجحیت دارد. همانمیانگین برای این

گوسفند وحشی ترین مشاهده در مطالعه خود، بیش (8212) اسفندآباد

 5900-5400شده هفتاد قله را هنگام پاییز، ارتفاع در منطقه حفاظت

که این  متری دانسته است 5800-8100متری و در زمستان ارتفاع 

ه هفتاد شداندازه تقریباّ نزدیک به میانگین ارتفاعی در منطقه حفاظت

شده نتایج نشان داد گوسفند وحشی در منطقه حفاظت باشد.قله می

ابتدا به مراتع و سپس  رور، جهت شرقی را ترجیح داده و این گونه درپ

های داخل منطقه گرایش دارد. در این مطالعه، دو پارامتر به جنگل

جهت و کاربری اراضی نسبت به سایر پارامترهای واردشده به مدل، 

شده ترین تأثیر را بر پراکنش گوسفند وحشی در منطقه حفاظتکم

دلیل پیمایش وسیع منطقه این موضوع احتماالً به اند.پرور داشته

چنین جست علت وجود شرایط سخت در زمستان و همتوسط گونه به

 بنابراین جهت اثر کمی ،دنبال جفت در فصل پاییز بوده استو جو به

تری اثر خود را طور قویبر پراکنش گونه داشته و سایر پارامترها به

ه حاصل آمددستقشه مطلوبیت زیستگاه بهبا توجه به ن اند.اعمال کرده

از این پژوهش، مناطق عرب چاه، سوته، چهل نو، معدن کهنه، آب 

شرف، کبوده، سفید خاک، زرشک کوه، معدن دریان، وزرن، داماد 

گریه، اسفندیار گوش، ارتفاعات کلورد، ارتفاعات ارت کوه، ارتفاعات 

ه، نین ارتفاعات یک لنگچبانی صیدوا و همو اطراف پاسگاه محیط بلنده

ای برای گوسفند وحشی خانی، طول میان و نیزوا زیستگاه ویژههفت

شمار آمده و نیاز به توجه دارد. این خواران وابسته به آن بهو طعمه

های بالقوه پراکنش گوسفند وحشی هستند و برای مناطق جز زیستگاه

برداری های طبیعی آن، هرگونه دخل و تصرف و بهرهحفظ جمعیت

 در این مناطق باید متوقف شود.
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