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 آسیایی هوبره گذرانزمستان هایجمعیت زیستگاه مطلوبیت سازی مدل
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 چکیده

  تریشب در گونه این هايجمعیت. دارد حضور عربستان جزیره شبه تا چین از بیابانینیمه و بیابانی مناطق در آسیایی هوبره            

  هايجمعیت بالقوه پراكنش بینیپیش براي نظمیبی حداكثر الگوریتم از مطالعه این در. است كاهش حال در خود هايزیستگاه

 سپس. شد مکسنت مدل وارد و آوريجمع استان سطح در حضور هايداده. شد استفاده فارس استان در آسیایی هوبره گذرانزمستان

 بود خوبی بینیپیش كارایی داراي آمده دستبه مدل. گرفت قرار بررسی مورد زیستیمحیط متغیر 21 شده رقومی هاينقشه با آن ارتباط

. آمد دستبه 89/0 هوبره گذرانزمستان مدل براي ROC منحنی از آمده دستبه (AUC) نمودار زیر سطح مساحت میانگین مقدار

 آسیایی هوبره رانیگذزمستان پراكنش براي متغیر تاثیرگذارترین. گردید مشخص نایفجک آزمون توسط مدل توسعه در تاثیرگذار متغیرهاي

 مايد میانگین فصل، ترینمرطوب بارش میزان ساالنه، بارش مجموع ،(درصد) شیب. شد داده تشخیص هاناهمواري تنوع فارس، استان در

 مدل در همم متغیرهاي دیگر از ترتیببه ضعیف و متوسط مرتعی پوشش تا فاصله و دیم كشاورزي اراضی تا فاصله فصل، سردترین

 منطقه رد هوبره گذرانزمستان هايجمعیت متوسط و باال مطلوبیت با هايزیستگاه. بودند فارس استان در آسیایی هوبره گذرانیزمستان

 مطلوبیت با هايزیستگاه از درصد 9/22 و 12 حدود ترتیببه شده حفاظت مناطق. شد برآورد درصد 5/21 و 12 ترتیببه مطالعه مورد

 .دهدمی قرار پوشش تحت را متوسط و باال
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 مقدمه
و راسته ( Otididae) هوبره آسیایی از خانواده هوبره       

درناسانان در مناطق خشك از چین تا شبه جزیره عربستان 

هاي این گونه در گسترة پراكندگی خود پراكندگی دارد. جمعیت

میانگین كاهش . )Heezik ،6991 و Saint) در حال كاهش است

سالیانه جمعیت در سه كشور چین، قزاقستان و عمان در طی 

درصد برآورد شده است  02حدود  0220تا  6991هاي سال

(Tourenq به0222 ،و همکاران .) همین دلیل وضعیت حفاظتی

 0226در سال ( Threatened Near) این گونه از نزدیك به تهدید

 تغییر یافته است 0222در سال  (Vulnerable) به تهدید شده

(IUCN ،0222) .رویه )اعم از شکارهاي غیرمجاز، زندهشکار بی-

لیل دشدن زیستگاه بهتکهقاچاق، قوشبازي(، كاهش و تکهگیري، 

سازي و خطوط توسعه كشاورزي، توسعه انسانی از قبیل جاده

-رویه و استخراج شن، جمعهاي نظامی، چراي بینیرو، فعالیت

از عوامل قرار گرفتن این گونه در زمره  هاها و بیماريتخم آوري

، همکاران و Aghaniajafi-Zadeh) هاي تهدید شده استگونه

  (.Heezik، 6991و  Saint؛ 0262

هاي آن در هوبره آسیایی یك گونه مهاجر است كه جمعیت       

غرب آسیا دو مسیر مهاجرتی متفاوت را از آسیاي مركزي، شرق 

 قزاقستان و غرب قزاقستان تا پاكستان و عراق طی 

ها قرار كنند. ایران در مسیر مهاجرتی هر دوي این جمعیتمی

گذران هوبره در هاي زمستاندارد و از میزبانان شاخص جمعیت

(. مهاجرت 0266 ،همکارانو  Combreau) رودشمار میآسیا به

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 

گذران هوبره در ماه آبان به هاي زمستانشود. اكثر گروهانجام می

-(. بخش6992، و همکاران Osborne) رسندایران و پاكستان می

-هاي زمستانهاي وسیعی از كشور ایران، در برگیرنده زیستگاه

كه در مقایسه با طوريآوري این گونه است بهگذرانی و جوجه

( 6012 ،آقانجفی زاده)سایر كشورها داراي تراكم جمعیت باالتر 

د باشو ساالنه پذیراي صدها قطعه هوبره در فصل تولیدمثل می

(. با این وجود اطالعات كمی در رابطه 6019، حیدري و همکاران)

آور هوبره گذران و جوجه هاي زمستانبا نواحی پراكنش جمعیت

 باشد.هاي كشور در دسترس میآسیایی در ایران و استان

 :Species Distribution Models) هاگونه پراكنش هايمدل       

SDMs)راهم فها ، توصیفی كمی از نحوه پراكنش جغرافیایی گونه

(. 0221، و همکاران Phillips؛ 0221، و همکاران Elith)كند می

و  Bosso) هاي حفاظتیریزيریزي و برنامهها در طرحاین مدل

هاي در هاي جدید از گونه( و شناسایی جمعیت0260، همکاران

-كاربرد زیادي دارند. مدل( Jones، 0262و  Rebelo)خطر انقراض

زیستی و ارتباط میان متغیرهاي محیطها از هاي پراكنش گونه

ه در زیستی كه گونبراي شناسایی شرایط محیط ر گونهنقاط حضو

-كنند. با استفاده از این مدلتواند زندگی كند، استفاده میآن می

ها، امکان ارزیابی مطلوبیت زیستگاه گونه بر اساس پراكنش 

مکانی متغیرهاي محیط زیست مطلوب در سرتاسر گستره 

سازي هاي نوین مدلشود. برخی از رویهاكندگی آن فراهم میپر

ها شکل گرفته و بر بسیاري از حضور گونه هاي صرفاًبراساس داده

اند. چنین هاي عدم حضور فائق آمدهمشکالت ناشی از فقدان داده

كه در مقیاس كالن مورد استفاده قرار گیرند، هایی، هنگامیمدل

براي مطالعات در مقیاس محلی محسوب ابزاري كارآمد و تکمیلی 

عنوان ابزاري توانند به( و می0260، و همکاران Bosso)شده 

كارآمد جهت شناسایی مناطق پراكنش، نواحی داغ تنوع زیستی 

 ) و یا كریدورهاي پیوسته زیستگاهی مورد استفاده قرار گیرند

Drag ؛0266، و همکاران Gavashelishvili و Lukarevskiy، 

ها در حال ترین و پركاربردترین این روش. یکی از قوي(0221

و  Phillips) نظمی یا مکسنت استحاضر، روش حداكثر بی

هاي عنوان یکی از روشبه (. كارایی مکسنت0221، همکاران

ها خوب ارزیابی شده سازي پراكنش در مقایسه با سایر روشمدل

؛ 0221، همکارانو  Elith؛ 0222، و همکاران Pearson) است

Phillips 0221، و همکاران.) 

 هاي بالقوه مطلوب برايتوجه به ناشناخته بودن زیستگاه با       

گذران هوبره آسیایی در كشور، پژوهش هاي زمستانجمعیت

حاضر به شناسایی نواحی پراكنش و موثرترین عوامل موثر بر 

استان گذران هوبره آسیایی در هاي زمستانپراكنش جمعیت

 نظمی پرداخته است. فارس با استفاده از مدل حداكثر بی

 

 مواد و روش ها
هزار كیلومترمربع در  600استان فارس با مساحتی بالغ بر        

درصد از مساحت  1/2شرقی ایران واقع شده و در حدود جنوب

دقیقه  0درجه و  02شود. این استان، بین كل كشور را شامل می

دقیقه  20درجه و  22دقیقه عرض شمالی و  20درجه و  06تا 

(. 6دقیقه طول شرقی واقع شده است )شکل  01درجه و  22تا 

اي و كوهستانی اي، كوهپایهاستان فارس به سه بخش جلگه

تقسیم شده و داراي تنوع آب و هوایی خشك و نیمه خشك، 

هاي این استان معتدل و كوهستانی است. جهت عمومی كوه

از  درواست و هرچه از شمال به جنوب پیش میشرقی  -غربی
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شود. میانگین بارندگی ساالنه استان ارتفاع كوهستان كاسته می

متر است. متوسط دما در سردترین فصل سال میلی 022 حدود

باشد گراد میدرجه سانتی 0/02ترین فصل سال و در گرم 1/2

(http://www.farsmet.ir..) 

 

 
 های استان فارس و نقاط حضور هوبره آسیایی: موقعیت استان فارس در ایران. نقشه طبقات شیب )درصد( به همراه مرز شهرستان1شکل 

بازدیدهاي میدانی صورت هاي حضور گونه در طول داده       

گرفته در پارک ملی قطروئیه و منطقه حفاظت شده بهرام گور 

دست آمد. با توجه به گسترده بودن منطقه مورد مطالعه بخش هب

هاي حضور با همکاري اداره كل حفاظت محیط زیست اعظم داده

استان فارس در مناطق چهارگانه، شکار ممنوع و مناطق آزاد 

آوري شد. در مجموع سابقه حضور هوبره جمعهاي با شهرستان

گذران هوبره آسیایی در هاي زمستاننقطه حضور از جمعیت 69

 ثبت گردید.  6092و  6090هاي استان فارس در سال

وي نظمی ربراساس مطالعات انجام گرفته با مدل حداكثر بی       

، Farhadinia) یوزپلنگ)هاي جانوري در ایران و جهان گونه

قمري  و كوكو، شبگرد ؛(Susana ،0221) میش مرغ(؛ 0260

(Peterson ،0222))  چهار گروه متغیر محیطی شامل متغیرهاي

فیزیوگرافی، پوشش اراضی، انسانی و متغیرهاي اقلیمی مربوط به 

( براي 0222، و همکاران Hijmans) 0222تا  6922هاي سال

گذران هوبره زمستانهاي سازي مطلوبیت زیستگاه جمعیتمدل

كه مدل مکسنت رغم این(. علی6آسیایی انتخاب شدند )جدول 

 تري به همبستگیهاي مشابه حساسیت كمنسبت به سایر مدل

(، 0229 ،و همکارانPhillips ) میان متغیرهاي محیطی دارد

پیشنهاد شده است، فقط یکی از زوج متغیرهایی كه 

 مورد استفاده قرار گیرند ( در مدل<2/2rهمبستگی باال دارند )

(Trisurat0260، و همکاران.)  براي انتخاب متغیرهاي مناسب در

سازي از چهار گروه متغیرها در نقاط حضور آزمون فرایند مدل

 2/2همبستگی گرفته شد. متغیرهایی كه داراي همبستگی حدود 

تر بودند، یکی انتخاب شد. آنالیز میزان همبستگی در و یا بیش

انجام شد. با توجه به همبستگی باالي  06نسخه SPSSزار افنرم

متغیر ارتفاع با مجموع میزان بارش ساالنه، متغیر ارتفاع از روند 

ها با توجه به مقیاس مطالعه حذف گردید. اندازه سلول نقشه

هاي اطالعاتی براي مطالعه یك كیلومتر مربع انتخاب شد. الیه

 شدند.  تبدیل asciiورود به مدل به فرمت 

آسیایی  هوبره گذرانزمستان هايجمعیت پراكنش سازيمدل      

افزار مکسنت نظمی در نرمبا استفاده از الگوریتم حداكثر بی

(. براي 0221، و همکاران Phillips) ( انجام شدv0.0.0e)نسخه 

هاي حضور براي ساختن مدل داده %22اندازي مدل مکسنت،راه

دیگر براي ارزیابی مدل مورد استفاده قرار گرفتند. تعداد  %02 و

تکرار انتخاب شد. نقشه پیوسته احتمال حضور گونه با فرمت  62

ascii افزار وارد محیط نرمGIS  شد و به فرمت رستري تبدیل

 گردید.

 

http://www.farsmet.ir/
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 اهآن همراه واحد، نحوه محاسبه و منبع تهیهپوشش اراضی، انسانی و اقلیمی به متغیرهای فیزیوگرافی،گروه  4: متغیرهای انتخاب شده از 1 جدول

 منبع تهیه نحوه محاسبه واحد عالمت اختصاری متغیرها

     :فیزیوگرافی متغیرهای

نقشه رقومی ارتفاعی  متر Elevation ارتفاع

(DEM) 

 برداري ایرانمركز ملی نقشه

انحراف معیار تغییرات  Roughness ها )زبري زمین(ناهمواريتنوع 

 ارتفاع

استفاده از تحلیل 

 focalهمسایگی در تابع 

statistics 

 (DEMنقشه رقومی ارتفاعی )

 (DEMنقشه رقومی ارتفاعی ) Slopeاستفاده از تابع  درصد Slope شیب )درصد(

     :متغیرهای پوشش اراضی

 ها و مراتعسازمان جنگل Distance استفاده از تابع متر Dis-to-salt-bare بایر -فاصله تا اراضی شور

 ها و مراتعسازمان جنگل Distance استفاده از تابع متر Dis-to-mod-range (%02-%22فاصله تا پوشش مرتعی متوسط )

 ها و مراتعسازمان جنگل Distance استفاده از تابع متر Dis-to-Poor-range (%2-%02فاصله تا پوشش مرتعی ضعیف )

     :عوامل انسانی

 ها و مراتعسازمان جنگل Distance استفاده از تابع متر Dis-to-agri فاصله تا اراضی كشاورزي آبی

 Dis-to-dry فاصله تا اراضی كشاورزي دیم
farming 

 ها و مراتعسازمان جنگل Distance استفاده از تابع متر

 ها و مراتعسازمان جنگل Distance استفاده از تابع متر Dis-to-urban مناطق مسکونیفاصله تا 

     :متغیرهای اقلیمی

 WorldClim  گراددرجه سانتی Bio0 هم دمایی )ایزوترمالی(

 WorldClim  62× گراد درجه سانتی Bio66 میانگین دماي سردترین فصل

 WorldClim  میانگین ماهانهمتر میلی Bio60 مجموع بارش ساالنه

 WorldClim  متر میانگین ماهانهمیلی Bio61 ترین فصلبارش مرطوب

 

 هايالگوي پراكنش مطلوبیت زیستگاه بالقوه جمعیت       

صورت آوري هوبره در استان فارس بهگذران و جوجهزمستان

(، 22/2تر از گسسته در سه طبقه )مطلوب )آستانه بیش نقشه

تر از ( و نامطلوب )آستانه كم22/2تا  02/2متوسط )آستانه بین 

مشخص  6طوركه در شکل (. همان6( تهیه شد )شکل 02/2

هاي در زیستگاه گونه حضور از نقاط ايمهم و عمده هايبخش است،

این نکته، نقشه دو مطلوب هوبره قرار گرفته است. با توجه به 

ر از تاي مطلوبیت زیستگاه هوبره )مطلوب )آستانه بیشطبقه

 ( آورده شده است. 22/2تر از ( و نامطلوب )آستانه كم22/2

ب هاي مطلومنظور بررسی مساحت و درصد قرارگیري زیستگاهبه

هوبره در مناطق حفاظت شده، مرز مناطق حفاظت شده و شکار 

بندي شده پراكنش هوبره قرار گرفت. ممنوع روي نقشه طبقه

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

براي ارزیابی كیفیت  (Area Under the ROC Curve) منحنی

 (.0221، و همکاران Phillips)ورد استفاده قرار گرفت كلی مدل م

 نتایج

گذرانی براي مدل پراكنش زمستان AUCمقدار میانگین        

مدل  Swets  (6911)بندي محاسبه شد. براساس طبقه 91/2

گذرانی هوبره آسیایی در مکسنت براي مدل پراكنش زمستان

دو  اي وسه طبقهبینی عالی بود. نقشه استان فارس داراي پیش

 گذران هوبره درهاي زمستاناي مطلوبیت زیستگاه جمعیتطبقه

آورده شده است. نتایج الگوي پراكنش مطلوبیت زیستگاه  6شکل 

                                                                                               گذران هوبرههاي زمستاننشان داد بهترین مکان براي جمعیت

شد. باآسیایی در استان فارس، مناطق شرقی و جنوبی استان می

هاي هاي مطلوب و متوسط براي جمعیتمساحت زیستگاه

 02229) 06ترتیب گذران هوبره در استان فارس بهزمستان

كیلومتر مربع( برآورد شد.  02622درصد ) 2/62كیلومتر مربع( و 

 1091) 00ترتیب حدود ممنوع به مناطق حفاظت شده و شکار

 هايمربع( از زیستگاه كیلومتر 0660درصد )1/66و  مربع( كیلومتر

 دهد. مطلوب و متوسط را تحت پوشش قرار می
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طبقه مطلوبیت زیستگاه هوبره آسیایی در استان فارس به همراه الگوی پراکنش هوبره آسیایی در مناطق چهارگانه  2و  3: نقشه  2شکل 

 و شکار ممنوع

 
 

ف نایمتغیرهاي تاثیرگذار در توسعه مدل توسط آزمون جك       

 . تاثیرگذارترین متغیر براي پراكنش زمستانمشخص گردید

ص ها تشخیگذرانی هوبره آسیایی در استان فارس، تنوع ناهمواري

داده شد. شیب )درصد(، مجموع بارش ساالنه، میزان بارش 

ترین فصل، میانگین دماي سردترین فصل، فاصله تا مرطوب

اراضی كشاورزي دیم و فاصله تا پوشش مرتعی متوسط و ضعیف 

گذرانی هوبره ترتیب از دیگر متغیرهاي مهم در مدل زمستانبه

هاي پاسخ مربوط (. منحنی0آسیایی در استان فارس بودند )شکل 

گذران هوبره در به متغیرهاي تاثیرگذار در توسعه مدل زمستان

 آورده شده است. 2شکل 
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 گذران هوبره آسیایی: نمودار آزمون جك نایف برای بررسی اهمیت متغیرهای محیطی در توسعه مدل زمستان3شکل 
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 گذران هوبره آسیاییهای زمستانهای پاسخ مربوط به متغیرهای تاثیرگذار در مدل پراکنش جمعیت: منحنی4شکل 

  بحث

ها از متغیرهاي توپوگرافی و تابعی از تغییرات تنوع ناهمواري       

كه با افزایش درجه یا درصد شیب، طوريهارتفاع و شیب است. ب

شود. این متغیر نشان ها و زبري زمین نیز زیاد میمیزان ناهمواري

ند باشداراي پستی و بلندي میها و مناطقی كه دهد زیستگاهمی

ش دلیل كاهبراي هوبره مناسب نیست. هوبره از این نوع مناطق به

كند. منحنی پاسخ متغیر درصد شیب نشان داد، دید اجتناب می

گیري طور چشمبا افزایش درصد شیب مطلوبیت زیستگاه هوبره به

 تریندرصد بیش 2تر از یابد و اراضی با شیب حدود كمكاهش می
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مطلوبیت را براي این گونه دارند. مطالعات دیگر نیز در مقیاس 

خرد زیستگاه، كاهش مطلوبیت زیستگاه هوبره با افزایش شیب 

 (. 6012، حبیبی)اند زمین را نشان داده

با توجه به منحنی پاسخ هوبره به پوشش مرتعی، با افزایش        

تگاه هوبره زیس یابد. مطلوبیتفاصله، مطلوبیت زیستگاه تغییر می

 2-02آسیایی با افزایش فاصله از مراتع ضعیف )با درصد پوشش

یابد و با افزایش فاصله از اراضی مرتعی شدت كاهش می( بهدرصد

ش یابد. مقایسه نقشه پوشمتوسط مطلوبیت زیستگاه افزایش می

اراضی مرتعی ضعیف و متوسط با نقاط حضور گونه نیز نشان داد، 

وشش پ مناطقی با عمدتاً آسیایی گذران هوبرهزمستان هايزیستگاه

 توان مناطقی با پوشش حدودباشد. بنابراین میمرتعی ضعیف می

شمار آورد. هاي مطلوب هوبره بهاز زیستگاهدرصد  02تا  2

مطالعات دیگر نیز زیستگاه مطلوب این گونه را مناطقی با پوشش 

پوشش درختی و  درصد( و فاقد 22تر از ضعیف تا متوسط )كم

 ؛6012، جبیبی)اند اي متوسط و متراكم بیان كردهدرختچه

Goriup ،6992 ؛Lanunay  ؛  6992، و همکارانCollar، 6912 ؛

Osborne یکی از دالیل انتخاب این درصد (6992، و همکاران .

پوشش گیاهی توسط هوبره وجود مناطقی است كه ضمن فراهم 

گرمایی مناسب، دید مناسبی براي آوردن منابع غذایی و پناه 

، Launayو Combreau )خواران داشته باشد تشخیص طعمه

6991). 

شور نشان داد، حاشیه  -منحنی پاسخ فاصله تا اراضی بایر       

 هاي زمستانهاي مناسب براي جمعیتاین مناطق از زیستگاه

دلیل قرارگیري در باشد. این مناطق بهگذران هوبره  آسیایی می

جنوب كشور و نزدیکی به خلیج فارس و دریاي عمان تا حدودي 

باشد. آب و ( می6012 ،سلیقهنجار)داراي آب و هواي مانسونی 

همراه دارد و باعث رشد هاي تابستانه را بههواي مانسونی، بارش

 شود. گیاهانی مانند علف شورگیاهان در مناطق بایر و شور می

(Solsola sp.)اشنان ، (Seidlitzia rosmarinus)شور، سیاه 

(Suada fruticosa به ) همراه گیاهان دیگر در نزدیکی اراضی شور

كنند كه این و مناطقی كه آب زیرزمینی باال است، رشد می

د دهگیاهان نیز منبع غذایی هوبره در نواحی باز را تشکیل می

(Lavee، 6912) . 

نتایج این پژوهش كه در مقیاس كالن در استان فارس انجام        

كشاورزي آبی و دیم )بدون در نظر گرفت نشان داد كه اراضی 

ران گذهاي زمستانگرفتن نوع كشت( تاثیري بر حضور جمعیت

چنین، منحنی پاسخ مربوط به متغیر فاصله تا هوبره ندارند. هم

هاي جمعیت مناطق مسکونی نشان داد، مطلوبیت زیستگاه

گذران هوبره آسیایی با فاصله گرفتن از این مناطق زمستان

كیلومتري به بعد مطلوبیت زیستگاه  02یابد و از فاصله افزایش می

هاي زیستگاه .(Le Cuziat  ،0222؛Nadeem ،0229) شودمی ثابت

مناسب براي هوبره آسیایی فاصله زیادي تا اراضی كشاورزي دیم 

كشاورزي دیم در مناطق پر باران شمال و شمال دارند. اراضی 

 غربی استان فارس قرار دارند. اراضی كشاورزي آبی نیز معموالً

یی هاحاشیه مناطق مسکونی قرار دارند. مناطق مسکونی در مکان

دلیل هاند و یا ببا پوشش گیاهی و منابع آب مناسب گسترش یافته

اف وشش گیاهی اطرخوش تغییراتی در پهایی انسانی دستتوسعه

 چیزخوار استاي همهاین مناطق شده است. هوبره آسیایی گونه

(Tourenqu 0220، و همکاران)  و مناطق هموار با پوشش گیاهی

 تر از متوسطو تراكم پوشش كم (Goriup ،6992) كم ارتفاع

(Osborne ،6992) دهد. اما مطالعات انجام شده در را ترجیح می

گذران هوبره هاي زمستانبراي جمعیت مقیاس سیماي سرزمین

 Aghaniajafi-Zadeh) هاي یزدآسیایی در مركز ایران، در استان

اند كه ( نشان داده6011، همامی)( و اصفهان 0262 ،و همکاران

این پرنده به مزارع كشاورزي نظیر یونجه و منداب در فصل 

وع ن هاي پوشیده از اینزمستان وابسته بوده و حضور آن در دشت

 یابد. مزارع كشاورزي افزایش می

گذران هوبره با هاي زمستانمطلوبیت زیستگاه جمعیت       

ترین فصل افزایش مجموع میزان بارش ساالنه و بارش در مرطوب

هاي مطلوب براي پراكنش زمستانی یابد. زیستگاهسال، كاهش می

 ايترین فصل سال دارهوبره آسیایی در استان فارس در مرطوب

باشند. مجموع میزان بارش متر میمیلی 622تر از بارشی كم

متر است. این مناطق، میلی 622تر از سالیانه این مناطق كم

اهان ها گیفصل زمستان كوتاهی دارند و با اولین بارندگی معموالً

كنند. منحنی پاسخ متغیر میانگین دماي شروع به رشد می

ش دما احتمال حضور گونه سردترین فصل نشان داد، با افزای

 60از  ترهایی با میانگین دماي بیششود و زیستگاهتر میبیش

هاي ماه سال براي حضور جمعیت 0در سردترین  گرادسانتی درجه

 گذران هوبره مناسب است.نزمستا

براساس نتایج الگوي پراكنش مطلوبیت زیستگاه مشخص        

 هايهایی از زیستگاهخششده هوبره آسیایی در استان فارس، ب

مطلوب این گونه در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط 

هایی از زیست قرار گرفته است. از بین مناطق چهارگانه، بخش

وحش بختگان و مناطق حفاظت پناهگاه حیات قطروئیه، ملی پارک

هاي بالقوه مناسبی براي جمعیت گور و هرمود زیستگاهشده بهرام

رود. برخی مناطق كه براي ترمیم شمار میهگذران هوبره بزمستان

اند، مانند مناطق شکار ممنوع هاي جانوري انتخاب شدهجمعیت

دره باغ، چاه نفت، بصیران و مزایجان داراي مطلوبیت 
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. باشندگذران هوبره آسیایی میهاي زمستانخوبی براي جمعیت

هوبره آسیایی در هاي بالقوه مطلوب هاي زیادي از زیستگاهبخش

مناطق آزاد حواشی مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع كوه حوا 

 و تنگ خور، بناب، بصیران و چاه نفت قرار دارند. 

 

 تشکر و قدرداني 
زیست استان فارس وسیله از اداره كل حفاظت محیطبدین       

 هاي استانكاركنان ادارات محیط زیست شهرستان و بانانو محیط

انجام این مطالعه یاري كردند، نهایت تشکر و قدردانی كه در 

 آید.عمل میبه
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