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چکیده
هوبره آسیایی در مناطق بیابانی و نیمهبیابانی از چین تا شبه جزیره عربستان حضور دارد .جمعیتهاي این گونه در بیشتر
زیستگاههاي خود در حال كاهش است .در این مطالعه از الگوریتم حداكثر بینظمی براي پیشبینی پراكنش بالقوه جمعیتهاي
زمستانگذران هوبره آسیایی در استان فارس استفاده شد .دادههاي حضور در سطح استان جمعآوري و وارد مدل مکسنت شد .سپس
ارتباط آن با نقشههاي رقومی شده  21متغیر محیطزیستی مورد بررسی قرار گرفت .مدل بهدست آمده داراي كارایی پیشبینی خوبی بود
مقدار میانگین مساحت سطح زیر نمودار ( )AUCبهدست آمده از منحنی  ROCبراي مدل زمستانگذران هوبره  0/89بهدست آمد.
متغیرهاي تاثیرگذار در توسعه مدل توسط آزمون جکنایف مشخص گردید .تاثیرگذارترین متغیر براي پراكنش زمستانگذرانی هوبره آسیایی
در استان فارس ،تنوع ناهمواريها تشخیص داده شد .شیب (درصد) ،مجموع بارش ساالنه ،میزان بارش مرطوبترین فصل ،میانگین دماي
سردترین فصل ،فاصله تا اراضی كشاورزي دیم و فاصله تا پوشش مرتعی متوسط و ضعیف بهترتیب از دیگر متغیرهاي مهم در مدل
زمستانگذرانی هوبره آسیایی در استان فارس بودند .زیستگاههاي با مطلوبیت باال و متوسط جمعیتهاي زمستانگذران هوبره در منطقه
مورد مطالعه بهترتیب  12و  21/5درصد برآورد شد .مناطق حفاظت شده بهترتیب حدود  12و  22/9درصد از زیستگاههاي با مطلوبیت
باال و متوسط را تحت پوشش قرار میدهد.
کلمات کلیدی :حداکثر آنتروپی ،مناطق حفاظتشده ،مناطق شکار ممنوع ،مدل پراکنش گونهChlamydotis maqueenii ،
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مدل سازی مطلوبیت زیستگاه جمعیتهای زمستانگذران هوبره آسیایی....

مقدمه
هوبره آسیایی از خانواده هوبره ( )Otididaeو راسته
درناسانان در مناطق خشك از چین تا شبه جزیره عربستان
پراكندگی دارد .جمعیتهاي این گونه در گسترة پراكندگی خود
در حال كاهش است ( Saintو  .(6991 ،Heezikمیانگین كاهش
سالیانه جمعیت در سه كشور چین ،قزاقستان و عمان در طی
سالهاي  6991تا  0220حدود  02درصد برآورد شده است
( Tourenqو همکاران .)0222 ،بههمین دلیل وضعیت حفاظتی
این گونه از نزدیك به تهدید ( )Threatened Nearدر سال 0226
به تهدید شده ( )Vulnerableدر سال  0222تغییر یافته است
( .)0222 ،IUCNشکار بیرویه (اعم از شکارهاي غیرمجاز ،زنده-
گیري ،قاچاق ،قوشبازي) ،كاهش و تکهتکهشدن زیستگاه بهدلیل
توسعه كشاورزي ،توسعه انسانی از قبیل جادهسازي و خطوط
نیرو ،فعالیتهاي نظامی ،چراي بیرویه و استخراج شن ،جمع-
آوري تخمها و بیماريها از عوامل قرار گرفتن این گونه در زمره
گونههاي تهدید شده است ( Aghaniajafi-Zadehو همکاران،
0262؛  Saintو .)6991 ،Heezik
هوبره آسیایی یك گونه مهاجر است كه جمعیتهاي آن در
غرب آسیا دو مسیر مهاجرتی متفاوت را از آسیاي مركزي ،شرق
قزاقستان و غرب قزاقستان تا پاكستان و عراق طی
میكنند .ایران در مسیر مهاجرتی هر دوي این جمعیتها قرار
دارد و از میزبانان شاخص جمعیتهاي زمستانگذران هوبره در
آسیا بهشمار میرود ( Combreauو همکاران .)0266 ،مهاجرت
پائیزه هوبره از قزاقستان و شمال آسیا در اواخر مرداد شروع و تا
اوایل آبان ادامه دارد و مهاجرت بهاره در اواخر اسفند و فروردین
انجام میشود .اكثر گروههاي زمستانگذران هوبره در ماه آبان به
ایران و پاكستان میرسند ( Osborneو همکاران .)6992 ،بخش-
هاي وسیعی از كشور ایران ،در برگیرنده زیستگاههاي زمستان-
گذرانی و جوجهآوري این گونه است بهطوريكه در مقایسه با
سایر كشورها داراي تراكم جمعیت باالتر (آقانجفی زاده)6012 ،
و ساالنه پذیراي صدها قطعه هوبره در فصل تولیدمثل میباشد
(حیدري و همکاران .)6019 ،با این وجود اطالعات كمی در رابطه
با نواحی پراكنش جمعیتهاي زمستان گذران و جوجهآور هوبره
آسیایی در ایران و استانهاي كشور در دسترس میباشد.
مدلهاي پراكنش گونهها ( Species Distribution Models:
 ،)SDMsتوصیفی كمی از نحوه پراكنش جغرافیایی گونهها فراهم
میكند ( Elithو همکاران0221 ،؛  Phillipsو همکاران.)0221 ،
این مدلها در طرحریزي و برنامهریزيهاي حفاظتی ( Bossoو
02

همکاران )0260 ،و شناسایی جمعیتهاي جدید از گونههاي در
خطر انقراض( Rebeloو  )0262 ،Jonesكاربرد زیادي دارند .مدل-
هاي پراكنش گونهها از ارتباط میان متغیرهاي محیطزیستی و
نقاط حضور گونه براي شناسایی شرایط محیطزیستی كه گونه در
آن میتواند زندگی كند ،استفاده میكنند .با استفاده از این مدل-
ها ،امکان ارزیابی مطلوبیت زیستگاه گونه بر اساس پراكنش
مکانی متغیرهاي محیط زیست مطلوب در سرتاسر گستره
پراكندگی آن فراهم میشود .برخی از رویههاي نوین مدلسازي
براساس دادههاي صرفاً حضور گونهها شکل گرفته و بر بسیاري از
مشکالت ناشی از فقدان دادههاي عدم حضور فائق آمدهاند .چنین
مدلهایی ،هنگامیكه در مقیاس كالن مورد استفاده قرار گیرند،
ابزاري كارآمد و تکمیلی براي مطالعات در مقیاس محلی محسوب
شده ( Bossoو همکاران )0260 ،و میتوانند بهعنوان ابزاري
كارآمد جهت شناسایی مناطق پراكنش ،نواحی داغ تنوع زیستی
و یا كریدورهاي پیوسته زیستگاهی مورد استفاده قرار گیرند (
 Dragو همکاران0266 ،؛  Gavashelishviliو ،Lukarevskiy
 .)0221یکی از قويترین و پركاربردترین این روشها در حال
حاضر ،روش حداكثر بینظمی یا مکسنت است ( Phillipsو
همکاران .)0221 ،كارایی مکسنت بهعنوان یکی از روشهاي
مدلسازي پراكنش در مقایسه با سایر روشها خوب ارزیابی شده
است ( Pearsonو همکاران0222 ،؛  Elithو همکاران0221 ،؛
 Phillipsو همکاران.)0221 ،
با توجه به ناشناخته بودن زیستگاههاي بالقوه مطلوب براي
جمعیتهاي زمستانگذران هوبره آسیایی در كشور ،پژوهش
حاضر به شناسایی نواحی پراكنش و موثرترین عوامل موثر بر
پراكنش جمعیتهاي زمستانگذران هوبره آسیایی در استان
فارس با استفاده از مدل حداكثر بینظمی پرداخته است.

مواد و روش ها
استان فارس با مساحتی بالغ بر  600هزار كیلومترمربع در
جنوبشرقی ایران واقع شده و در حدود  2/1درصد از مساحت
كل كشور را شامل میشود .این استان ،بین  02درجه و  0دقیقه
تا  06درجه و  20دقیقه عرض شمالی و  22درجه و  20دقیقه
تا  22درجه و  01دقیقه طول شرقی واقع شده است (شکل .)6
استان فارس به سه بخش جلگهاي ،كوهپایهاي و كوهستانی
تقسیم شده و داراي تنوع آب و هوایی خشك و نیمه خشك،
معتدل و كوهستانی است .جهت عمومی كوههاي این استان
غربی -شرقی است و هرچه از شمال به جنوب پیش میرود از
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ارتفاع كوهستان كاسته میشود .میانگین بارندگی ساالنه استان
حدود  022میلیمتر است .متوسط دما در سردترین فصل سال
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 2/1و در گرمترین فصل سال  02/0درجه سانتیگراد میباشد
(.).http://www.farsmet.ir

شکل  : 1موقعیت استان فارس در ایران .نقشه طبقات شیب (درصد) به همراه مرز شهرستانهای استان فارس و نقاط حضور هوبره آسیایی

دادههاي حضور گونه در طول بازدیدهاي میدانی صورت
گرفته در پارک ملی قطروئیه و منطقه حفاظت شده بهرام گور
بهدست آمد .با توجه به گسترده بودن منطقه مورد مطالعه بخش
اعظم دادههاي حضور با همکاري اداره كل حفاظت محیط زیست
استان فارس در مناطق چهارگانه ،شکار ممنوع و مناطق آزاد
شهرستانهاي با سابقه حضور هوبره جمعآوري شد .در مجموع
 69نقطه حضور از جمعیتهاي زمستانگذران هوبره آسیایی در
استان فارس در سالهاي  6090و  6092ثبت گردید.
براساس مطالعات انجام گرفته با مدل حداكثر بینظمی روي
گونههاي جانوري در ایران و جهان (یوزپلنگ (،Farhadinia
)0260؛ میش مرغ ()0221 ،Susana؛ شبگرد ،كوكو و قمري
( ))0222 ،Petersonچهار گروه متغیر محیطی شامل متغیرهاي
فیزیوگرافی ،پوشش اراضی ،انسانی و متغیرهاي اقلیمی مربوط به
سالهاي  6922تا  Hijmans( 0222و همکاران )0222 ،براي
مدلسازي مطلوبیت زیستگاه جمعیتهاي زمستانگذران هوبره
آسیایی انتخاب شدند (جدول  .)6علیرغم اینكه مدل مکسنت
نسبت به سایر مدلهاي مشابه حساسیت كمتري به همبستگی
میان متغیرهاي محیطی دارد ( Phillipsو همکاران،)0229 ،
پیشنهاد شده است ،فقط یکی از زوج متغیرهایی كه

همبستگی باال دارند ( )r>2/2در مدل مورد استفاده قرار گیرند
(Trisuratو همکاران .)0260 ،براي انتخاب متغیرهاي مناسب در
فرایند مدل سازي از چهار گروه متغیرها در نقاط حضور آزمون
همبستگی گرفته شد .متغیرهایی كه داراي همبستگی حدود 2/2
و یا بیشتر بودند ،یکی انتخاب شد .آنالیز میزان همبستگی در
نرمافزار  SPSSنسخه 06انجام شد .با توجه به همبستگی باالي
متغیر ارتفاع با مجموع میزان بارش ساالنه ،متغیر ارتفاع از روند
مطالعه حذف گردید .اندازه سلول نقشهها با توجه به مقیاس
مطالعه یك كیلومتر مربع انتخاب شد .الیههاي اطالعاتی براي
ورود به مدل به فرمت  asciiتبدیل شدند.
مدلسازي پراكنش جمعیتهاي زمستانگذران هوبره آسیایی
با استفاده از الگوریتم حداكثر بینظمی در نرمافزار مکسنت
(نسخه  )v0.0.0eانجام شد ( Phillipsو همکاران .)0221 ،براي
راهاندازي مدل مکسنت %22،دادههاي حضور براي ساختن مدل
و  %02دیگر براي ارزیابی مدل مورد استفاده قرار گرفتند .تعداد
 62تکرار انتخاب شد .نقشه پیوسته احتمال حضور گونه با فرمت
 asciiوارد محیط نرمافزار  GISشد و به فرمت رستري تبدیل
گردید.
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جدول  :1متغیرهای انتخاب شده از  4گروه متغیرهای فیزیوگرافی ،پوشش اراضی ،انسانی و اقلیمی بههمراه واحد ،نحوه محاسبه و منبع تهیه آنها

عالمت اختصاری

واحد

متغیرها
ارتفاع

نحوه محاسبه

منبع تهیه

متغیرهای فیزیوگرافی:
Elevation

متر

تنوع ناهمواريها (زبري زمین)

Roughness

انحراف معیار تغییرات
ارتفاع

نقشه رقومی ارتفاعی
()DEM
استفاده از تحلیل
همسایگی در تابع focal

شیب (درصد)

Slope

درصد

statistics
استفاده از تابع Slope

Dis-to-salt-bare

متر
متر
متر

مركز ملی نقشهبرداري ایران
نقشه رقومی ارتفاعی ()DEM

نقشه رقومی ارتفاعی ()DEM

متغیرهای پوشش اراضی:
فاصله تا اراضی شور -بایر
فاصله تا پوشش مرتعی متوسط ()%02-%22
فاصله تا پوشش مرتعی ضعیف ()%2-%02

Dis-to-mod-range
Dis-to-Poor-range

تابعDistance

استفاده از
استفاده از تابعDistance
استفاده از تابعDistance

سازمان جنگلها و مراتع
سازمان جنگلها و مراتع
سازمان جنگلها و مراتع

عوامل انسانی:
فاصله تا اراضی كشاورزي آبی
فاصله تا اراضی كشاورزي دیم
فاصله تا مناطق مسکونی

Dis-to-agri
Dis-to-dry
farming
Dis-to-urban

متر
متر

استفاده از
استفاده از

تابعDistance
تابعDistance

سازمان جنگلها و مراتع
سازمان جنگلها و مراتع

متر

استفاده از

تابعDistance

سازمان جنگلها و مراتع

متغیرهای اقلیمی:
هم دمایی (ایزوترمالی)
میانگین دماي سردترین فصل
مجموع بارش ساالنه
بارش مرطوبترین فصل

Bio0
Bio66
Bio60
Bio61

درجه سانتیگراد
درجه سانتیگراد × 62
میلیمتر میانگین ماهانه
میلیمتر میانگین ماهانه

الگوي پراكنش مطلوبیت زیستگاه بالقوه جمعیتهاي
زمستانگذران و جوجهآوري هوبره در استان فارس بهصورت
نقشه گسسته در سه طبقه (مطلوب (آستانه بیشتر از ،)2/22
متوسط (آستانه بین  2/02تا  )2/22و نامطلوب (آستانه كمتر از
 )2/02تهیه شد (شکل  .)6همانطوركه در شکل  6مشخص
است ،بخشهاي مهم و عمدهاي از نقاط حضور گونه در زیستگاههاي
مطلوب هوبره قرار گرفته است .با توجه به این نکته ،نقشه دو
طبقهاي مطلوبیت زیستگاه هوبره (مطلوب (آستانه بیشتر از
 )2/22و نامطلوب (آستانه كمتر از  )2/22آورده شده است.
بهمنظور بررسی مساحت و درصد قرارگیري زیستگاههاي مطلوب
هوبره در مناطق حفاظت شده ،مرز مناطق حفاظت شده و شکار
ممنوع روي نقشه طبقهبندي شده پراكنش هوبره قرار گرفت.
آزمون جك نایف براي ارزیابی اهمیت تك تك متغیرها در تهیه
مدل استفاده شد و تحلیل منحنی ویژگی عامل دریافت كننده
( )Receiver Operating Characteristic curveو مساحت زیر
منحنی ( )Area Under the ROC Curveبراي ارزیابی كیفیت
كلی مدل مورد استفاده قرار گرفت ( Phillipsو همکاران.)0221 ،
00

WorldClim
WorldClim
WorldClim
WorldClim

نتایج
مقدار میانگین  AUCبراي مدل پراكنش زمستانگذرانی
 2/91محاسبه شد .براساس طبقهبندي  )6911( Swetsمدل
مکسنت براي مدل پراكنش زمستانگذرانی هوبره آسیایی در
استان فارس داراي پیشبینی عالی بود .نقشه سه طبقهاي و دو
طبقهاي مطلوبیت زیستگاه جمعیتهاي زمستانگذران هوبره در
شکل  6آورده شده است .نتایج الگوي پراكنش مطلوبیت زیستگاه
نشان داد بهترین مکان براي جمعیتهاي زمستانگذران هوبره
آسیایی در استان فارس ،مناطق شرقی و جنوبی استان میباشد.
مساحت زیستگاههاي مطلوب و متوسط براي جمعیتهاي
زمستانگذران هوبره در استان فارس بهترتیب 02229( 06
كیلومتر مربع) و  62/2درصد ( 02622كیلومتر مربع) برآورد شد.
مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع بهترتیب حدود 1091( 00
كیلومتر مربع) و 66/1درصد ( 0660كیلومتر مربع) از زیستگاههاي
مطلوب و متوسط را تحت پوشش قرار میدهد.
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شکل  : 2نقشه  3و  2طبقه مطلوبیت زیستگاه هوبره آسیایی در استان فارس به همراه الگوی پراکنش هوبره آسیایی در مناطق چهارگانه
و شکار ممنوع

متغیرهاي تاثیرگذار در توسعه مدل توسط آزمون جكنایف
مشخص گردید .تاثیرگذارترین متغیر براي پراكنش زمستان
گذرانی هوبره آسیایی در استان فارس ،تنوع ناهمواريها تشخیص
داده شد .شیب (درصد) ،مجموع بارش ساالنه ،میزان بارش
مرطوبترین فصل ،میانگین دماي سردترین فصل ،فاصله تا

اراضی كشاورزي دیم و فاصله تا پوشش مرتعی متوسط و ضعیف
بهترتیب از دیگر متغیرهاي مهم در مدل زمستانگذرانی هوبره
آسیایی در استان فارس بودند (شکل  .)0منحنیهاي پاسخ مربوط
به متغیرهاي تاثیرگذار در توسعه مدل زمستانگذران هوبره در
شکل  2آورده شده است.
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شکل  :4منحنیهای پاسخ مربوط به متغیرهای تاثیرگذار در مدل پراکنش جمعیتهای زمستانگذران هوبره آسیایی

بحث
تنوع ناهمواريها از متغیرهاي توپوگرافی و تابعی از تغییرات
ارتفاع و شیب است .بهطوريكه با افزایش درجه یا درصد شیب،
میزان ناهمواريها و زبري زمین نیز زیاد میشود .این متغیر نشان

میدهد زیستگاهها و مناطقی كه داراي پستی و بلندي میباشند
براي هوبره مناسب نیست .هوبره از این نوع مناطق بهدلیل كاهش
دید اجتناب میكند .منحنی پاسخ متغیر درصد شیب نشان داد،
با افزایش درصد شیب مطلوبیت زیستگاه هوبره بهطور چشمگیري
كاهش مییابد و اراضی با شیب حدود كمتر از  2درصد بیشترین
12
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مطلوبیت را براي این گونه دارند .مطالعات دیگر نیز در مقیاس
خرد زیستگاه ،كاهش مطلوبیت زیستگاه هوبره با افزایش شیب
زمین را نشان دادهاند (حبیبی.)6012 ،
با توجه به منحنی پاسخ هوبره به پوشش مرتعی ،با افزایش
فاصله ،مطلوبیت زیستگاه تغییر مییابد .مطلوبیت زیستگاه هوبره
آسیایی با افزایش فاصله از مراتع ضعیف (با درصد پوشش2-02
درصد) بهشدت كاهش مییابد و با افزایش فاصله از اراضی مرتعی
متوسط مطلوبیت زیستگاه افزایش مییابد .مقایسه نقشه پوشش
اراضی مرتعی ضعیف و متوسط با نقاط حضور گونه نیز نشان داد،
زیستگاههاي زمستانگذران هوبره آسیایی عمدتاً مناطقی با پوشش
مرتعی ضعیف میباشد .بنابراین میتوان مناطقی با پوشش حدود
 2تا  02درصد از زیستگاههاي مطلوب هوبره بهشمار آورد.
مطالعات دیگر نیز زیستگاه مطلوب این گونه را مناطقی با پوشش
ضعیف تا متوسط (كمتر از  22درصد) و فاقد پوشش درختی و
درختچهاي متوسط و متراكم بیان كردهاند (جبیبی6012 ،؛
6992 ،Goriup؛  Lanunayو همکاران6992 ،؛ 6912 ،Collar؛
 Osborneو همکاران .)6992 ،یکی از دالیل انتخاب این درصد
پوشش گیاهی توسط هوبره وجود مناطقی است كه ضمن فراهم
آوردن منابع غذایی و پناه گرمایی مناسب ،دید مناسبی براي
تشخیص طعمهخواران داشته باشد ( Combreauو ،Launay
.)6991
منحنی پاسخ فاصله تا اراضی بایر -شور نشان داد ،حاشیه
این مناطق از زیستگاههاي مناسب براي جمعیتهاي زمستان
گذران هوبره آسیایی میباشد .این مناطق بهدلیل قرارگیري در
جنوب كشور و نزدیکی به خلیج فارس و دریاي عمان تا حدودي
داراي آب و هواي مانسونی (نجارسلیقه )6012 ،میباشد .آب و
هواي مانسونی ،بارشهاي تابستانه را بههمراه دارد و باعث رشد
گیاهان در مناطق بایر و شور میشود .گیاهانی مانند علف شور
( ،)Solsola sp.اشنان ( ،)Seidlitzia rosmarinusسیاهشور
( ) Suada fruticosaبههمراه گیاهان دیگر در نزدیکی اراضی شور
و مناطقی كه آب زیرزمینی باال است ،رشد میكنند كه این
گیاهان نیز منبع غذایی هوبره در نواحی باز را تشکیل میدهد
(.)6912 ،Lavee
نتایج این پژوهش كه در مقیاس كالن در استان فارس انجام
گرفت نشان داد كه اراضی كشاورزي آبی و دیم (بدون در نظر
گرفتن نوع كشت) تاثیري بر حضور جمعیتهاي زمستانگذران
هوبره ندارند .همچنین ،منحنی پاسخ مربوط به متغیر فاصله تا
مناطق مسکونی نشان داد ،مطلوبیت زیستگاه جمعیتهاي
زمستانگذران هوبره آسیایی با فاصله گرفتن از این مناطق
01

افزایش مییابد و از فاصله  02كیلومتري به بعد مطلوبیت زیستگاه
ثابت میشود (0229 ،Nadeem؛  .)0222 ،Le Cuziatزیستگاههاي
مناسب براي هوبره آسیایی فاصله زیادي تا اراضی كشاورزي دیم
دارند .اراضی كشاورزي دیم در مناطق پر باران شمال و شمال
غربی استان فارس قرار دارند .اراضی كشاورزي آبی نیز معموالً
حاشیه مناطق مسکونی قرار دارند .مناطق مسکونی در مکانهایی
با پوشش گیاهی و منابع آب مناسب گسترش یافتهاند و یا بهدلیل
توسعههایی انسانی دستخوش تغییراتی در پوشش گیاهی اطراف
این مناطق شده است .هوبره آسیایی گونهاي همهچیزخوار است
( Tourenquو همکاران )0220 ،و مناطق هموار با پوشش گیاهی
كم ارتفاع ( )6992 ،Goriupو تراكم پوشش كمتر از متوسط
( )6992 ،Osborneرا ترجیح میدهد .اما مطالعات انجام شده در
مقیاس سیماي سرزمین براي جمعیتهاي زمستانگذران هوبره
آسیایی در مركز ایران ،در استانهاي یزد (Aghaniajafi-Zadeh
و همکاران )0262 ،و اصفهان (همامی )6011 ،نشان دادهاند كه
این پرنده به مزارع كشاورزي نظیر یونجه و منداب در فصل
زمستان وابسته بوده و حضور آن در دشتهاي پوشیده از این نوع
مزارع كشاورزي افزایش مییابد.
مطلوبیت زیستگاه جمعیتهاي زمستانگذران هوبره با
افزایش مجموع میزان بارش ساالنه و بارش در مرطوبترین فصل
سال ،كاهش مییابد .زیستگاههاي مطلوب براي پراكنش زمستانی
هوبره آسیایی در استان فارس در مرطوبترین فصل سال داراي
بارشی كمتر از  622میلیمتر میباشند .مجموع میزان بارش
سالیانه این مناطق كمتر از  622میلیمتر است .این مناطق،
معموالً فصل زمستان كوتاهی دارند و با اولین بارندگیها گیاهان
شروع به رشد میكنند .منحنی پاسخ متغیر میانگین دماي
سردترین فصل نشان داد ،با افزایش دما احتمال حضور گونه
بیشتر میشود و زیستگاههایی با میانگین دماي بیشتر از 60
درجه سانتیگراد در سردترین  0ماه سال براي حضور جمعیتهاي
زمستانگذران هوبره مناسب است.
براساس نتایج الگوي پراكنش مطلوبیت زیستگاه مشخص
شده هوبره آسیایی در استان فارس ،بخشهایی از زیستگاههاي
مطلوب این گونه در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط
زیست قرار گرفته است .از بین مناطق چهارگانه ،بخشهایی از
پارک ملی قطروئیه ،پناهگاه حیاتوحش بختگان و مناطق حفاظت
شده بهرامگور و هرمود زیستگاههاي بالقوه مناسبی براي جمعیت
زمستانگذران هوبره بهشمار میرود .برخی مناطق كه براي ترمیم
جمعیتهاي جانوري انتخاب شدهاند ،مانند مناطق شکار ممنوع
دره باغ ،چاه نفت ،بصیران و مزایجان داراي مطلوبیت
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.خوبی براي جمعیتهاي زمستانگذران هوبره آسیایی میباشند
بخشهاي زیادي از زیستگاههاي بالقوه مطلوب هوبره آسیایی در
مناطق آزاد حواشی مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع كوه حوا
. بصیران و چاه نفت قرار دارند، بناب،و تنگ خور
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