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چکیده
در این مطالعه مدلسازی مطلوبیت زیستگاه برای جمعیت قوچ و میش اوریال در پناهگاه حیات وحش دره انجیر استان یزد با
استفاده از یکی از روشهای مدلسازی به نام تحلیل عاملی آشیان اکولوژیکی ( )ENFAپرداخته شدهاست .بدین منظور از دادههای
فقط حضور برای مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش اوریال استفاده شد و از  9الیه محیط زیستی بهعنوان متغیرهای مستقل برای
مدلسازی بهکار گرفتهشد .براساس مدلسازی انجام شده چهار لکه زیستگاهی در سطح منطقه شناسایی شد و از میان نه متغیر
زیستگاهی بهکار رفته در این پژوهش متغیرهای ارتفاع ،شیب ،نوع پوشش گیاهی ،فاصله از جاده و فاصله از طعمهخوار بیشترین نقش
را در مطلوبیت منطقه بهعنوان زیستگاه قوچ و میش داشت .متغیر فاصله از روستا نسبت به سایر متغیرهای زیستگاهی در این منطقه
تأثیر کمی بر مطلوبیت زیستگاه داشتهاست .قوچ و میش در منطقه مورد مطالعه جهت خاصی را ترجیح نداده و در تمامی جهتها
پراکنش داشتند .درمجموع براساس مدلسازی انجام شده ،حدود  03درصد از مساحت پناهگاه حیات وحش دره انجیر برای زیست قوچ
و میش اوریال مطلوب میباشد.
کلمات کلیدی :مطلوبیت زیستگاه ،قوچ و میش اوریال ،تحلیل عاملی آشیان بومشناختی ( ،)ENFAپناهگاه حیات وحش دره انجیر
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مقدمه
از دیرباز زیستگاهها بهعنوان یک مفهوم کلیدی در
اکولوژی ،توزیع و مدیریت حیات وحش شناخته شدهاند.
زیستگاه بهعنوان مکانی که یک گیاه یا جانور بهصورت طبیعی
رشد یا زندگی میکند و یا بهعنوان محیط زیست واقعی یا
بالقوه ،جایی که گونه در آن زندگی میکند تعریف میشود.
درک اساس انتخابهای زیستگاهی گونههای جانوری یک
مفهوم مهم برای توضیح توزیع موجودات در محیط وحش و
فرق قائل شدن بین زیستگاههای با کیفیتهای مختلف برای
مدیریت تأثیرگذار میباشد .همچنین آگاهی در مورد توزیع
جغرافیایی گونهها برای حفاظت و مدیریت تنوع زیستی بسیار
ضروری است ( Margulesو .)0222 ،Presseyhتاکنون برای
بیشتر مناطق و اکثر آرایهها ،اطالعات دقیق در رابطه با توزیع
گونهها بهطور معمول قابل دسترس است و جمعآوری چنین
دادههایی بسیار با ارزش است و نیاز به کار بسیار فشرده دارد
( Ottavianiو همکاران0222 ،؛ 0222 ،Bowker؛ ،Prendergast
 .)9111متعاقباً ،بومشناسان و دانشمندان حفاظت بهطور فزاینده
روی مدلهای پیشبینی بهعنوان یک چاره برای برآورد الگوهای
توزیع گونهها و آگاهی از استراتژیهای حفاظت تکیه دارند
( Sánchez-Corderoو همکاران0222 ،؛  Ortega-Huertaو
 .)0222 ،Petersonتعداد روشهای قابلدسترس برای مدلسازی
الگوهای توزیع گونه بسیار زیاد است ( Guisanو ،Thuiller
 )0222و ارزیابی عملکرد نسبی روشهای مختلف ،یک جدال
پیوسته را در اکولوژی و زیست شناسی حفاظت باقی میگذارد
( Elithو همکاران0222 ،؛  .)0222 ،Pearsonعالوه بر این نیاز
اساسی به اطالعات تنوع زیستی ،فقط توانایی تولید نقشههای
مناطق شناخته شده وقوع گونههای بیولوژیکی نیست ،بلکه
تولید نقشههای مناطق بالقوه گونه موردنظر ،که با توجه به
خصوصیات زیستگاه مشابه پایهگذاری شده است ،میباشد.
برای انجام این کار ،دادهورزی تنوع زیستی برای تولید نقشه
زیستگاه و تغییرات دامنه گونه بهمیزان زیادی به مقایسه
روشها و مدلها متکی است .مدلهای توزیع گونهها یک ابزار
قوی برای دستیابی به اهداف حفاظتی هستند (Johnson
و 0222 ،Gillingham؛  Raxworthyو همکاران .) 0222 ،بهطور
کلی دو دسته از روشها برای مدلسازی توزیع گونهها میتواند
مشخص شود :روشهایی که نیازمند به دادههای حضور-عدم
حضور برای ساختار مدل میباشد و روشهایی که فقط نیازمند
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به دادههای فقط حضور است و با دادههای حضور -عدم حضور
متفاوت است .برای دادههای فقط حضور ،مکانی که موجود
هدف مشاهده شد ،بهعنوان وقوع گونه نشان داده میشود .اما
برای تعریف مکانی که موجود وقوع نیافته است مورد استفاده
قرار نمیگیرد ( Dettmersو  .)9111 ،Bartهمچنین اطالعات
فقط حضور بسیار قابلدسترس و نیازمند تالشهای نمونهبرداری
کمتر نسبت اطالعات حضور -عدم حضور میباشد.
از زمانی که بین مطالعات زیستگاهی و سیستم اطالعات
جغرافیایی ( )GISارتباط برقرار شد ،مدلهای پیشبینی کننده،
توزیع و استخراج تناسب و توانایی زیستگاهها را نشان میدهند
( Ottavianiو همکاران0222 ،؛  Raxworthyو همکاران.)0222 ،
گسترش دادههای مکانی در مقیاس گسترده بههمراه افزایش
دستیابی به  ،GISنرمافزارهای آماری و قدرت محاسباتی،
توانایی مدلسازی و نقشهسازی ارتباطات پیچیده بین گونه و
محیطزیست را بهبود بخشیدهاند ( Rushtonو همکاران.)0222 ،
انواع روشهای مدلسازی با استفاده از نرمافزارهای  GISوجود
دارد که اساس آنها برپایه دادههای فقط حضور استوار است.
برخی از این روشها عبارتند از :تحلیل عاملی آشیان بومشناختی
( ،)ENFAالگوریتم حداکثر آنتروپی و الگوریتم ژنتیک .مناطق
حفاظت شده بهمنظور حفاظت از زیستگاهها بهدلیل تهدیدهای
مختلف بر محیط زیست از قبیل جابجایی و از دست رفتن
زیستگاهها و حفاظت از نمونههایی که نماینده تنوع زیستی
میباشند و شامل فون و فلور گونههای بومی هستند برنامهریزی
شدهاند ( Haeneو همکاران .)0222 ،بنابراین هدف از این مطالعه،
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش اوریال در پناهگاه
حیات وحش دره انجیر با استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان
بومشناختی بهمنظور دستیابی به عوامل مؤثر در تعیین
زیستگاه مناسب این گونه و تولید نقشههای مناطق بالقوه گونه
مورد نظر میباشد .این گونه از طعمههای اصلی یوزپلنگ
آسیایی در منطقه حفاظت شده درهانجیر میباشد و با توجه به
اینکه یوزپلنگ آسیایی بهشدت در معرض خطر انقراض میباشد،
ارزیابی زیستگاه قوچ و میش دارای اهمیت بسیاری است.

مواد و روشها
معرفی گونه :قوچ و میشها در سرتاسر ایران بهجز مناطق
جنگلی ،علفزارهای بلند و درختچهزارهای بلند پراکنش دارند
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( .)0222 ،Valdezدو گونه قوچ و میش بهنامهای اوریال (در
مناطق شرقی) و ارمنی (در مناطق غربی) در ایران زیست مینمایند
و قوچ و میشهای نواحی مرکزی ایران هیبریدهای حاصل از
این دو گونه میباشند ( Rezaeiو همکاران0292 ،؛ ،Valdez
 .)0222قوچ و میش اوریال بزرگترین قوچ و میش ایران
است .نرها شاخهای بلند و حلزونی شکلی دارند و بهطرف پهلوی
صورت و رو به جلو خمیدگی دارند .سطح جلویی شاخها پهن ،با
زاویهای تند بهطرف لبه پشتی است ،بهطوری که مقطع شاخها
مثلثی بهنظر میرسد .مادهها نیز شاخهای کوتاهی دارند .از
ویژگیهای دیگر این قوچها وجود موهای بلند و سفید رنگی در
ناحیه زیر گردن و سینه است .موهای پشت در تابستان کوتاه
بهرنگ زرد شنی ،و در زمستان بلند و قهوهای رنگ است .زیر
شکم و کفلها سفیدند .در برخی از مناطق بهخصوص در جنوب
و غرب محدوده پراکندگی ،بعضی از قوچها دارای موهایی در
زیر گردن و سینه و شاخهایی کوتاهتر هستند .این گونه ،در تپه
و ماهورها و دامنه مالیم کوهستانهای مرتفع در مناطق استپی
ساکن هستند و نسبتاً زیستگاههای خیلی خشک بهویژه مراتع
را بهعنوان زیستگاه ترجیح میدهند .همچنین در زمینهای
کشاورزی و مناطق جنگلی نیز بهسر میبرند (.)0292 ،IUCN
خالصترین قوچ و میشهای اوریال در پارک ملی گلستان،
تندوره ،مناطق حفاظت شده قورخود و گلول سرانی دیده
میشوند .مهمترین تهدیدهای این گونه در ایران شامل تخریب
زیستگاه ،شکار غیر قانونی و رقابت با دامهای اهلی است
( .)9192 ،Valdezاین گونه از لحاظ حفاظتی در ضمیمه 9
 CITESو در طبقه دوم کتاب اطالعات قرمز  USSRلیست شده
است (.)0292 ،IUCN
منطقه مورد مطالعه :منطقه مورد مطالعه طی مصوبه
شماره  029شورای عالی محیطزیست در تاریخ  29/2/09بهعنوان
پناهگاه حیات وحش دره انجیر اعالم شد .این منطقه در محدوده
استحفاظی شهرستان اردکان در استان یزد و در فاصله 02
کیلومتری شرق مرکز بخش خرانق از شهرستان اردکان واقع
شده و در مختصات ˝ 22˚22'29تا ˝ 22˚20'21طول شرقی
و˝ 20˚92'22و ˝ 23˚22'22عرض شمالی قرار دارد و وسعت
آن  992220هکتار میباشد .پناهگاه حیات وحش دره انجیر
ناحیهای است کوهستانی ،تپه ماهوری و دشتی با اراضی شور،
شامل سه منطقه ارتفاعی مهم بهنامهای دره انجیر ،بوزوا و نی
باز و دشتهای ما بین آنها میباشد .دامنه ارتفاعی این منطقه
بین  222تا  0022متر ،میانگین دمای سالیانه  2/92درجه
سانتیگراد و میانگین بارندگی سالیانه حدود  22تا
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 92میلیمتر است که موجب ایجاد منطقهای با آب و هوای
فراخشک معتدل میشود .از مهمترین چشمههای طبیعی این
منطقه میتوان به هومینو ،سورک ،خوشومی ،چاه سرخو ،کج
لنگی ،نی باز ،ریزآب احمد ،چادرملو و چشمه آب سوراخ اشاره
کرد که اغلب آنها در خشکسالیها خشک میشوند .گونههای
مختلف گیاهی پناهگاه حیات وحش دره انجیر شامل :انجیر
وحشی ،درمنه ،رندک ،بهوه شور ،اشنان ،آویشن ،عجوه ،اردلک،
سمیسک ،گون ،بادام کوهی ،بنه ،قیچ ،تاغ ،گز ،خارشتر ،اسپند،
تلخه بیان ،کاله میرحسن و اسکنبیل میباشد .ارتفاعات دره
انجیر معروف به کوه هزاردره ،با داشتن درههای عمیق و متعدد،
زیستگاههای امن و بکری را برای پستاندارن شاخص منطقه
شامل :یوزپلنگ ،پلنگ ،جبیر ،قوچ و میش ،کل و بز ،کفتار،
کاراکال ،گربه وحشی ،خرگوش ،روباه معمولی و انواع جوندگان
بهوجود آورده است .همچنین با توجه به تحقیقات حسینی
( )9210که فیلوژنی قوچ و میشهای استان یزد را براساس
توالی سیتوکرم بی از ژنوم میتوکندریایی مورد بررسی قرار داد،
مشخص گردید که قوچ و میشهای منطقه مورد مطالعه از گونه
قوچ و میش اوریال میباشند .عالوهبراین تخمین زده میشود
که  2تا  2قالده یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات وحش دره
انجیر زندگی میکنند .کبک ،تیهو ،باقرقره شکم سیاه ،سنگ
چشم خاکستری ،چکاوک بیابانی ،زاغ بور ،دلیجه ،دودوک و
انواع مختلفی از پرندگان شکاری و گنجشکسانان از مهمترین
پرندگان منطقه هستند .الکپشت مهمیزدار ،بزمجه بیابانی،
سوسمار خاردم ایرانی و آگامای چابک از جمله خزندگان پناهگاه
حیات وحش دره انجیر بهشمار میروند .این منطقه بهعنوان محل
عبور و مهاجرت یوزپلنگ آسیایی بین منطقه حفاظت شده
کالمند ،منطقه حفاظت شده کوه بافق ،پارک ملی و منطقه
حفاظت شده سیاهکوه و پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس
محسوب میشود.
عمدهترین تعارضات منطقه ،مجموعه صنعتی و معدنی
چادرملو ،جاده آسفالته یزد-طبس ،اکتشافات انرژی اتمی و
مهمترین محدودیتهای طبیعی منطقه ،کمبود شدید آب و علوفه
در خشکسالیهای دورهای است.
روش کار :در این پژوهش ،بهمنظور تعیین زیستگاهها و
پیراسنجههای زیستگاهی مناسب قوچ و میش اوریال ،از روش
تحلیل عاملی آشیان اکولوژیکی ( )ENFAکه خود هسته مرکزی
تحلیلهای طراحی شده در نرمافزار بایومپر میباشد ،استفاده
شده است .اساس کار این روش مقایسه ویژگیهای بومشناختی
نقاط فقط حضور گونه با ویژگیهای بومشناختی کل منطقه
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مورد مطالعه است که درنهایت ،نرمافزار در میان این مقایسات،
مطلوبترین وضعیت را در نظر گرفته و بخشهایی از منطقه را
بهعنوان بهترین زیستگاه برای گونه مورد نظر ،بهصورت نقشه
ارئه میدهد .در این روش عالوه بر محاسبه مطلوبیت زیستگاه،
فاکتورهای اکولوژیک مهمی نظیر تخصصگرایی ،حاشیهگرایی و
محدوده قابل تحمل محاسبه میشود که بهترتیب بیانکننده
وسعت میدان اکولوژیک گونه مورد نظر نسبت به متغیرهای
مستقل زیست محیطی ،میزان تمایل گونه به زندگی در
زیستگاههای کرانهای و محدوده قابل تحمل گونه نسبت به
متغیرهای مستقل زیستمحیطی است .بدینمنظور ،برای ثبت
نقاط حضور گونه در پناهگاه حیات وحش دره انجیر بهمنظور
تهیه نقشه پراکنش قوچ و میش اوریال ،در طی فصل تابستان
 9210اقدام به بازدید و پیمایش کل منطقه شد .نقاط حضور
گونه بهصورت مشاهده مستقیم و با دستگاه  GPSثبت گردید.
بدینترتیب جمعاً  29نقطه از حضور قوچ و میش اوریال بهدست
آمد .متغیرهای زیستگاهی در این بررسی بهعنوان پیراسنجههای
مستقل مورد استفاده قرار گرفتند .متغیرهای زیستگاهی برای
بررسی قابلیت زیستگاهی این گونه عبارت بود از :الیههای شیب،
جهت و ارتفاع که از الیه رقومی ارتفاع بهدست آمد .همچنین
الیههای نوع پوشش گیاهی منطقه ،آبادیها ،کاربری زمین،
منابع آب ،جادهها ،طعمهخوار و شکل زمین از اداره کل حفاظت
محیط زیست استان یزد اقتباس گردید .نقاط ثبت شده از
حضور یوزپلنگ (طعمهخوار) در پناهگاه طی دهه  9222از اداره
کل حفاظت محیط زیست استان یزد اخذ و الیه نقطهای
مربوطه تهیه شد .تمام الیههای اطالعاتی پس از رقومیسازی،
با اندازه سلول  22متر در نرمافزار  Arc GIS 9.3رستری شدند و
پس از یکسانسازی مرزها ،تمامی نقشهها به شکل قابل قبول
برای ورود به نرمافزار بایومپر  2تبدیل شدند .قبل از انجام آنالیز،
میزان همبستگی متغیرها بررسی شد .متغیری که دارای بیشترین
همبستگی با سایر متغیرها بود انتخاب شد ( Hirzelو همکاران،
 .)0220از آنجاکه همبستگی بین متغیرهای زیستگاهی پوشش
گیاهی و شکل زمین بیشتر از  2/22بود ،با توجه به اهمیت
بیشتر پوشش گیاهی در مطلوبیت زیستگاه این گونه ،بنابراین
شکل زمین برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه از مدل حذف
گردید .سپس نقشه حضور گونه نیز تهیه شد و بعد از رستری
کردن آن ،به نقشه بولین (صفر و یک) تبدیل شده و آماده ورود
به نرمافزار بایومپر شد.
در این بخش اطالعات حضور گونه و متغیرهای مستقل
زیستگاهی بهمنظور آنالیز وارد نرمافزار مذکور شد .بهمنظور
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ارزیابی صحت پیشبینیهای مدل ،از نمایه پیوسته بویس و
نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح استفاده شده (Hirzel
و همکاران )0222 ،و الگوریتمی (الگوریتمهای میانه ،میانگین
هندسی ،کمترین فاصله و میانگین هارمونیک) که باالترین
میزان نمایه بویس را بهخود اختصاص داد برای تهیه نقشه
مطلوبیت زیستگاه مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت با
استفاده از نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح ،نقشه
مطلوبیت زیستگاه به سه طبقه مطلوب ،بهینه و نامطلوب
طبقهبندی شد.

نتایج
در این تحقیق بهمنظور مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
قوچ و میش اوریال در پناهگاه حیات وحش دره انجیر از  1الیه
اطالعاتی بهعنوان متغیر محیطی مستقل استفاده شد (جدول
 .)9جدول  9ستون اول بیانکننده عامل حاشیهگرایی و ستون
 S1تا  S8بیانکننده تخصصگرایی میباشد .این جدول نشان
میدهد که مهمترین عامل در تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و
میش اوریال را ،فاصله از جاده تشکیل میدهد .پس فاصله از
جاده ارتفاع ،شیب و پوشش گیاهی بهترتیب از اهمیت بیشتری
نسبت به سایر عوامل برخوردار بودند و میزان فاصله از منابع
آبی و پراکنش طعمهخوارانی مثل یوزپلنگ بر پراکنش گونه
تأثیر منفی داشت.
میزان فاکتور حاشیهای برای قوچ و میش اوریال در منطقه
حفاظت شده درهانجیر  2/112بهدست آمد .از آنجاکه مقدار
کم (نزدیک به صفر) این فاکتور نشاندهنده مرکزگرایی و مقادیر
نزدیک به یک نشاندهنده حاشیهگرایی گونه در محدوده منابع
مورد استفاده است ،بنابراین قوچ و میش اوریال در پناهگاه حفاظت
شده دره انجیر تمایل به زیستن در زیستگاههای حاشیهای دارند.
فاکتور ظرفیت تحمل برای این گونه  2/929محاسبه شد .مقدار
کم (نزدیک به صفر) نشان میدهد که گونه در محدوده منابع
زیستگاه خود متخصص است و بهعبارت دیگر نشان میدهد
که گونه دارای ظرفیت تحمل پایینی در محدوده شرایط محیطی
خود است .بنابراین گونه قوچ و میش اوریال در پناهگاه حیاتوحش
دره انجیر یک گونه متخصص در محدوده منابع زیستگاهی میباشد.
براساس نمایه پیوسته بویس ،الگوریتم هارمونیک بهعلت مقدار
نزدیک به  9با حدود اعتماد کم عرض قدرت پیشبینی بیشتری
نسبت به سایر الگوریتمها داشت (جدول  .)0بنابراین از این الگوریتم
برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش استفاده شد
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(شکل .)9
جدول  :1ماتریس امتیازهای مدلسازی بهروش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی گونه قوچ و میش اوریال
حاشیه گرایی

S1

متغیر نام
جهت

2/922

2/220

-2/292

مدل رقومی ارتفاع

2/229

2/202

2/202

طعمه خوار (یوزپلنگ)

-2/291

-2/299

2/291

-2/222

جاده

2/22

-2/222

-2/001

-2/992

2/220

روستا

2/902

-2/291

2/221

-2/922

-2/2

2/22

منابع آبی

-2/092

2/220

-2/222

-2/022

-2/09

2/29

کاربری اراضی

2/922

-2/922

-2/221

2/222

-2

2/2

پوشش گیاهی

2/922

2/229

2/290

2/099

2/22

-2/22

2/222

2/222

2/299

-2/291

-2/22

2/222

2/292

-2/2

شیب
حاشیه گرایی2/112 :

S4

S5

S6

S7

S8

S2

S3

2/290

2/222

-2/092

-2/922

2/022

-2/22

2/222

-2/222

2/222

2/292

2/022

2/229

2/222

2/922

2/222

2/920

2/29

2/99

-2/022

-2/229

-2/02

2/922

-2/292

-2/229

-2/22

2/222

2/221

-2/229

-2/991

2/999

2/209

2/022

-2/222

2/929

تحمل پذیری (2/929 :)9/S

جدول  :2شاخص پیوسته بویس محاسبه شده به ازای الگوریتمهای مختلف تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش اوریال
ردیف

الگوریتم محاسبه مطلوبیت زیستگاه

انحراف معیار  ±شاخص پیوسته بویس

9

میانگین هارمونیک

2/229 ± 2/229

0

کمترین فاصله

2/922 ± 2/222

2

میانگین هندسی

2/2 ± 2/299

2

میانه

2/921 ± 2/222

با توجه به نتایج بهدست آمده ،چهار لکه زیستگاهی در
منطقه مورد مطالعه شناسایی شد .همچنین با استفاده از نمودار
فراوانی تنظیم شده براساس سطح ،نقشه مطلوبیت زیستگاه به
سه طبقه مطلوب ،بهینه و نامطلوب طبقهبندی شد (شکل .)0
بیشترین مساحت مربوط به کالس  9است که شامل زیستگاه
نامطلوب است .همچنین کمترین مساحت نیز مربوط به کالس2
میباشد که شامل زیستگاه بینابین است .با توجه به جدول0
مقادیر شاخص بویس به سمت  9گرایش داشت و در الگوریتم

بهکار گرفته شده نیز ،میزان این شاخص  2/229بهدست آمد .که
این مقدار نشاندهنده صحت قابل قبول مدل است .زیرا مقادیر
مثبت نشاندهنده مدلی است که محاسبه آن بهواسطه نقاط
پراکنش حضور گونه در آنالیز دادهها استفاده میشود و مقادیر
نزدیک به صفر نمایانگر یک مدل تصادفی است .مقادیر منفی
نیز نشاندهنده نواحی از زیستگاه با کیفیت پایین است .گونه
مورد نظر از این نواحی استفاده نمیبرد و صرفاً بهعنوان محل
رفتوآمد و گذر حیوان میباشد ( Hirzelو همکاران.)0222 ،

شکل :1نقشه مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش اوریال در پناهگاه حیات وحش دره انجیر با استفاده از الگوریتم میانگین هارمونیك
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احمدپور و همکاران

مدلسازی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش اوریال در پناهگاه حیات وحش...

شکل  :2نقشه مطلوبیت زیستگاه طبقه بندی شده قوچ و میش اوریال در پناهگاه حیات وحش دره انجیر

بحث
نتایج حاصل از تفسیر نقشه مطلوبیت زیستگاه قوچ و
میش اوریال در پناهگاه حیات وحش دره انجیر نشان داد که
مهمترین عامل در تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش
فاصله از جاده میباشد .برای گونه مورد مطالعه ،جادهها تأثیر
خطی بر انتخاب زیستگاه نداشتند و بهنظر میرسد سایر عوامل
در این ارتباط تأثیر بیشتری داشته باشند و میتوان نتیجه
گرفت پس از یک فاصله مشخص از جادهها ،سایر عوامل
محیطی با شدت بیشتری بر مطلوبیت زیستگاه تأثیرگذارند.
در این مورد ،نتایج حاصل از این تحقیق مشابه بررسیهای
ملکی نجفآبادی ( )9222بود .آنها در ادامه بیان کردند ،فصل
بهار که فصل زایمان گونه قوچ و میش است و فصل تابستان که
نوزادان هنوز آسیبپذیرترند ،گونه فاصله بیشتری از جادهها
میگیرد .اما در سایر فصول فاصله کمتری حفظ میشود .این
گونه در منطقه مورد مطالعه از مناطق دشتی و کم ارتفاع دوری
میکند و مناطق با ارتفاع  9022تا  0222متر از سطح دریای
آزاد را بیشتر از سایر دامنههای ارتفاعی ترجیح میدهد .عفتی
و همکاران ( )9219در تحقیقی با عنوان مدلسازی مطلوبیت
زیستگاه قوچ و میش اوریال در پارک ملی سالوک ،بیان کردند
که این گونه دامنه ارتفاعی بیش از  9212متر را ترجیح میدهد.
در گذشته بهدلیل نبود توسعه انسانی در پناهگاه حیات وحش
دره انجیر ،گلههای قوچ و میش در ارتفاعات پایینتر نیز مشاهده
میشد ،اما امروزه بهدلیل وجود تعارضات انسانی (از قبیل:
مجموعه صنعتی و معدنی چارملو ،جاده آسفالته یزد-طبس،
اکتشافات انرژی اتمی) بیشتر در مناطق ارتفاعی باالتر (9022
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تا  0222متر از سطح دریا) مشاهده میشوند .زیرا موارد یادشده
موجب افزایش دسترسی انسان به زیستگاه قوچ و میش در
منطقه و کاهش امنیت زیستگاه این گونه میشود (بشری و
همامی.)0292 ،
همچنین مدلسازی بهروش  ENFAنشان داد که این گونه
مناطق کوهستانی و تپه ماهوری با شیب  22تا  20درصد را
بیشتر ترجیح میدهد و افزایش و کاهش شیب از این دامنه نیز
تأثیر زیادی بر مطلوبیت زیستگاه آن داشته است Valdez .و
همکاران ( )9192نیز بیان کردند که قوچ و میشها در ایران
زیستگاههای کوهستانی و تپهماهوری باز را بیشتر ترجیح
میدهند .این ترجیحات تا حدودی بهمیزان حصول امنیت در
زیستگاه بستگی دارد .زیرا ریسک باالی شکار شدن در مناطق
دشتی برای این گونه کوهستانی بسیار باال میباشد .همچنین شیب
رابطه بسیار زیادی با فرار از طعمهخوار دارد و تا زمانی که این
گونه در کوهستانها زیست مینماید فرار از طعمهخوار برای آن
امکانپذیرتر است (بشری و همامی Cardenas .)0292 ،و همکاران
( )0229بیان کردند ،بیگ هورنها شیب بیشتر از  22درصد را
بهعنوان زیستگاه مناسب ترجیح میدهند .اما  Whitingو همکاران
( )0229زیستگاه مناسب برای قوچ و میشها را با شیب
متوسط  02تا  22درصد بیان میکنند .مطالعات  Rubinو
همکاران ( )0220که روی قوچ و میش بیگ هورن انجام گرفت،
نشان داد که حتی بین دو زیرجمعیت در یک منطقه نیز میتواند
تفاوتهایی در انتخاب فاکتورهای زیستی وجود داشته باشد.
بنابراین تفاوت در انتخاب شیب مناسب در زیستگاه ،برای
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گونهها و زیرگونههای مختلف قوچ و میش میتواند متفاوت
باشد.
فرهمند ( )9222بیان کرد که نوعهای پوشش درمنه،
علف شور ،کاله میرحسن و زاتاریکا بر فراوانی قوچ و میش در
زیستگاه مناسب است .همچنین ملکی نجفآبادی ()9222
بیان کرد که نوع درمنه برای انتخاب زیستگاه گونه قوچ و
میش بسیار حائز اهمیت است .نتایج حاصل از این مدلسازی
نیز گویای این موضوع بود که نوعهای پوشش گیاهی نقش
بسیار مهمی در مطلوبیت زیستگاه این گونه داشت .همچنین
نتایج و برسیهای میدانی نشان داد که این گونه در منطقه
مورد مطالعه ،وابستگی زیادی به نوعهای درمنه ،قیچ و کاله
میرحسین داشت.
با توجه به نتایج بهدست آمده از این تحقیق ،حضور گونه
یوزپلنگ ،تأثیر منفی بر پراکنش گونه قوچ و میش داشت .اما در
منطقه مورد مطالعه محدوده حضور قوچ و میش منطبق بر
محدوده حضور گونه یوزپلنگ بود .بهنظر میرسد که یکی از
مهمترین دالیل این موضوع ،تخصصی بودن قوچ و میش در
استفاده از منابع (با توجه به مقادیر شاخص تحملپذیری) و
انتخاب زیستگاه خاص (انتخاب زیستگاه حاشیهای با توجه به
میزان شاخص حاشیهگرایی) و نامطلوب بودن سایر مناطق
زیستگاهی باشد .این گونه خطر حضور طعمهخوار در محدوه
زیستگاه مطلوب خود را بیشتر متحمل شده و گستره توزیع
خود در زیستگاه نامطلوب را کاهش داده و بههمراه یوزپلنگ
در محدوده زیستگاهی مطلوب مشابهی زیست میکند .از آنجا
که قوچ و میش از اصلیترین طعمههای یوزپلنگ میباشند ،بهنظر
میرسد که حضور گونه یوزپلنگ وابستگی باالیی با حضور گونه
قوچ و میش داشته باشد.
هم چنین نتایج نشان داد که با افزایش فاصله از منابع آبی
پراکنش قوچ و میش نیز کاهش مییابد .این همبستگی با توجه
به اقلیم منطقه و موقعیت جغرافیایی آن ،نبود رودخانه دائمی و
کمبود شدید آب و علوفه در خشکسالیهای دورهای توجیه پذیر
است (کتابچه حیات وحش دره انجیر .)9210 ،عالوهبراین قوچ
و میش در منطقه مورد مطالعه ،جهت خاصی را ترجیح نداده و
تقریباً در تمام جهات حضور داشته است .با توجه به نتایج بهدست
آمده از این تحقیق ،وجود جمعیت گونههای ارزشمند حیات
وحش بهویژه قوچ و میش موجب احیاء سایر حلقههای زنجیره
غذایی بهویژه گوشتخوارانی نظیر یوزپلنگ شده و با توجه به
نتایج بهدست آمده (حدود 22درصد سطح منطقه بهعنوان
زیستگاه مطلوب گونه میباشد) در حال حاضر

سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 9314

زیستگاه دره انجیر بهعنوان یکی از زیستگاههای نسبتاً مطلوب
این گونه قلمداد میگردد .در یک جمعبندی کلی ،بهدلیل وجود
جمعیت مناسبی از گونههای آسیبپذیر نظیر قوچ و میش و کل
و بز و وجود زیستگاه نوعی قوچ و میش در منطقه ،حضور
گونه های نادر و یا دارای ارزش حفاظتی نظیر پوزپلنگ آسیایی
و جبیر و زاغبور که از بارزترین ویژگیهای این منطقه میباشد
(کتابچه حیات وحش دره انجیر ،)9210 ،بیش از پیش بر
اهمیت و ارزشهای زیستی و جایگاه آن در طبقهبندی و سطوح
حفاظتی این زیستگاه میافزاید.

تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند از مسئول و کارکنان
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان و نیز پروژه
حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ،انجمن حفاظت از یوزپلنگ آسیایی،
اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد و تمامی کسانی که
در انجام این پژوهش همکاری نمودند از جمله جناب مهندس
میثم مددی ،قدردانی نمایند.
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