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 چکیده

منظور بررسی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش و منطقه تنگه آخوری در شهرستان فیروزکوه از توابع استان تهران قرار دارد. این مطالعه به

روش پالت برداری بههای گیاهی و نمونهبرای شناسایی گونه 1393گیاهی منطقه شکار ممنوع کاوه ده، در فصل پاییزارتباط آن با پراکنش پوشش 

انجام شده است. مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش با استفاده  Pastافزار های تنوع زیستی گیاهان با استفاده از نرمگذاری انجام شد و برای شاخص

متغیر زیستگاهی بررسی شده  شامل: پوشش گیاهی، جهت، شیب،  9 .تعیین شدHSI ( و مدل HEP )روش ی زیستگاهیدهی به متغیرهااز رتبه

 9گونه گیاهی و آذرماه نیز 9گونه گیاهی، آبان 11های کشاورزی وغیره بودند. در مهرماه، ها، فاصله از زمینفاصله از جاده، فاصله از سکونتگاه

ترتیب ای مارگالف به، غنای گونه2/1 ،882 ،013/2ترتیب به گونه گیاهی شناسایی شد. شاخص تنوع شانون وینر در سه ماه در فصل پائیز

 8154/0، 8411/0، 8232/0ای سیمپسون و تنوع گونه 567/1، 162/1، 079/1ترتیب ای منهینک به، غنای گونه288/2، 1 /954، 153/2

 ( تعیین شد.67/0) خوب 1393 فصل پاییز ، مطلوبیت زیستگاه کاوه ده درHEPدست آمده از روش هبا توجه به امتیازات ب .دست آمدهب
 

 

 ، پوشش گیاهی، منطقه شکار ممنوع کاوه ده (Ovis orientalis) مطلوبیت زیستگاه، قوچ و میش کلمات کلیدی:
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 مقدمه

جهت حفاظت  پارامترهاي کلیدي در عنوان یکی اززیستگاه به       

 و هاشناختی گونههاي بومویژگیی بررس ها مطرح است وگونه از

حفاظت  ارکان اصلی مدیریت و یکی از ها،تعیین مطلوبیت زیستگاه آن

قوچ  گونه .(Guisan ،2000) شودهاي حیات وحش محسوب میگونه

 Bovidaeمتعلق به زوج سمان از خانواده  Ovis orientalisو میش 

تر در تپه ماهورها ها بیش(. زیستگاه آن1388 )ضیایی، گاوسانان است

صورت اجتماعی هاي مرتفع و مناطق استپی است. بهو دامنه کوهستان

کنند. پراکنش قوچ و میش ارتباط مستقیمی با زندگی میاي و گله

با تعیین مطلوبیت زیستگاه  .(1393 خسروي،) پوشش گیاهی دارد

آورد. ازجمله دست ها را بهتوان ارجحیت زیستگاهی این گونهمی

توان منطقه کوهستانی هاي مناسب قوچ و میش در ایران میزیستگاه

)اداره محیط زیست  کاوه ده در شرق شهرستان فیروزکوه را نام برد

ترین عامل ل حاضر بزرگکه در حا(. با توجه به این1384فیروزکوه، 

باشد و براساس برآورد ها میتهدید حیات وحش، نابودي زیستگاه

IUCN  دلیل تخریب ها به تنهایی بهدرصد انقراض 30، 1980تا سال

عنوان یکی از هگیرد، زیستگاه بهاي حیات وحش صورت میزیستگاه

هاي با خصوص گونههها بترین فاکتورها در جهت حفاظت از گونهمهم

هایی روشرو، نیاز بهاکولوژیکی گسترده مطرح است. از این تاثیر و ارزش

ها را ارزیابی کرده و در گذر زمان ها بتوان زیستگاهکمک آناست که به

  HEPدست آورد. روشهها را بکاهش کیفیت در این زیستگاه

(Habitat Evaluation Procedures)  در پاسخ به نیاز  1980در سال

وحش و ماهیان گسترش هاي غیرمالی منابع حیاتستندسازي ارزشم

 یافت و در واقع روشی است که از یک روش ارزیابی توسعه یافت

(Santos در ایران نیز براي اولین2007، همکاران و .) بار ماهینی

از روش ارزیابی زیستگاه قوچ و میش در منطقه حفاظت شده ( 1373)

 هاي مختلفیگونه زیستگاه ارزیابی جهت روش این .توران استفاده کرد

 پازن و بز ارزیابی زیستگاه به توان می که است شده استفاده کشور در

 زیستگاه ( ارزیابی1391 )گلزار، سولک تنگ شده حفاظت منطقه در

 )خاکی و همکاران، لشگردر شده حفاظت منطقه در افغانی پایکاي

 HEP سروک با روش ( و ارزیابی سنجاب ایرانی در منطقه1390

منظور مدیریت موثر یک به .کرد اشاره (1395 همکاران، )خلیلی و

هایی که به نوعی با این گونه در ارتباط هستند، نیاز به گونه و گونه

 هاي با مطلوبیت باالتر براي گونه هدف استشناسایی زیستگاه

(Dayton وFitzgerald  ،2006 .)ت هایی با مطلوبیشناسایی زیستگاه

از جمعیت این گونه مورد نیاز است. تاکنون  حفاظت براي خوب

اي در ارتباط با مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش در منطقه کاوه مطالعه

 است.  ده انجام نشده

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه منطقه کاوه ده در موقعیت جغرافیایی       

('58 º 35 :N، ' 14  º52 :E) (. مساحت کل 1) شکل  است قرار گرفته

هکتار است و محدوده  75000منطقه شکار ممنوع کاوه ده حدود 

)اداره محیط زیست  هکتار است 3200تنگه آخوري داراي مساحت

 .(1384، فیروزکوه

 

 
 ممنوع کاوه ده موقعیت جغرافیای منطقه شکار: 1 شکل

 

 بررسی پوشش گیاهی منطقه: پوشش گیاهی شناسایی روش       

به ابعاد یک  تصادفی،پالت -با استفاده از روش کوادرات سیستماتیک

صورت تصادفی گذاشته و در سه مرحله پالت متر در یک متر، به

گیري  انجام شد. جهت افزایش دقت در نمونه 1393گذاري در پاییز 

 Dengler) هاي تو در تو استفاده شدو شمارش گیاهان از روش پالت

تري که در هاي کوچکر این روش از پالتد( 2009و همکاران، 

(.  تجزیه آماري  1364 )کرمی، تر قرار داده شدهاي بزرگداخل پالت

 spssو  pastافزار اي با استفاده از نرمهاي تنوع گونهشاخص و تعیین

اي گیاهان صورت گرفته است. براي محاسبه تنوع گونه Excel و

وینر، مارگالف و منهینک در  -هاي زیستی شانونمنطقه، از شاخص

 :شرح زیر استها بهاستفاده شده، روابط آن PASTافزار نرم

 : ( شانون وینر1)رابطه 

 

 :( سیمپسون2)رابطه

 

  :( مارگالف3)رابطه 

 

در ارزیابی زیستگاه قوچ و میش از دو  :روش ارزیابی زیستگاه       

دهی به متغیرهاي زیستگاهی روش استفاده شد که روش اول رتبه
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HEP  و روش دومHSI (Habitat Suitbility Index )بود (Robert، 

 :دهی مراحل زیر طی گردیدروش رتبهبه زیستگاه ارزیابی رايب (.2006

 ست، افهرستی از فاکتورهاي زیستی که زندگی گونه به آن وابسته  -

میزان کمی گیري شدند و یا ها اندازهتهیه شد. سپس این فاکتور

ابتدا  ها )در صورت وجود( از سایر منابع کسب گردید. بنابراین درآن

 آوري شد.اطالعات مورد نیاز زیستگاهی جمع

ستی ارتباط تنگاتنگی با مراحل زی فاکتورهاي زیستی که عموماً -

 حیوان دارند را انتخاب و بقیه اطالعات کنار گذاشته شدند.

 ورت زیر انجام شد:صها بهبندي این دادهدرجه -

  ه باگر اطالعات کمی براي فاکتور مورد نظر وجود داشت با توجه

دترین را ب 1 ها و درجهحالت آن را به بهترین 5وضعیت فاکتور، درجه 

 (.5 تا 1 )شامل اعداد میزان درنظر گرفته شد

یاد، اگر اطالعات کمی نبودند با استفاده از کلمات خیلی زیاد، ز .1

اده دها ارزش توصیفی خیلی کم، ابتدا به هریک از آنمتوسط، کم و 

  1 شده است درجه زیاد وصف و سپس هر فاکتوري که با کلمه خیلی

 2،3،4 هايترتیب درجهها به)بدترین حالت( و در سایر وضعیت

 درنظر گرفته شد.

بودند را به  فاکتورهایی که در ارتباط با ارزیابی زیستگاه مطرح -1

 هاي غذایی قوچکه دسته اول شامل نیازمندي شدند دو بخش تقسیم

و میش و دسته دوم شامل فاکتورهاي با تاثیر مستقیم بر روي 

 نیازهاي امنیت زیستگاهی آن درنظر گرفته شدند.

ستی در هاي زیماتریس عوامل تهدیدکننده و ماتریس نیازمندي -2

 رارایی که کسب شده قجدول وارد شد و براي هر بخش در هر درجه

ه داده شد و در انتهاي جدول جمع اعداد و درجات حاصل شده نوشت

 شد.

اتریس مبندي ایی براي وارد کردن نتایج درجهجدول جداگانه -3

 دست آمدهها را بها رسم کرده و جمع کل آنبخش

شده از  تعیین مطلوبیت زیستگاه، با توجه به درجه ارزش کسب -4

 محاسبه شد. 1رابطه 

=HSI                            :(4)رابطه 
رتبه خروجی منطقه مورد بهره برداري

باالترین رتبه موجود
 

نیت، براي تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش متغییرهاي ام       

با   .(1392 )عفتی و همکاران، مورد بررسی قرار گرفتا و ... آب، غذ

، هاي شیبیهها و تراکم قوچ و میش در ارتباط با البررسی داده

جهت، ارتفاع، تراکم پوشش گیاه )کل پوشش گیاهی، گیاهان با 

)واحدهاي اقلیمی و فاصله  یهاي غیرگندممتر، علف 5-5/0ارتفاع 

داگانه طور جآسفالته و شنی، خاکی )و روستا( به از منابع آب، جاده(

  .بررسی شد

 

 دهی به واژهای توصیفی: رتبه1جدول

 خروجی رتبه عددی HISارزش 

 علی 5 1=5/5

 خیلی خوب 4 8/0=5/4

 خوب 3 6/0=5/3

 متوسط 2 4/0=5/2

 ضعیف 1 2/0=5/1

 

 از روی ارزش کیفی دهی عددی و امتیازدهی هر متغییر: رتبه2جدول

 ارزش کیفی رتبه عددی امتیاز کسب شده

 خیلی زیاد 5 1

 زیاد 4 2

 متوسط 3 3

 کم 2 4

 خیلی کم 1 5

 

 نتایج
ارزیابی  در این پژوهش زیستگاه قوچ و میش ، با استفاده از روش       

سایی ( مورد ارزیابی قرار گرفت. براین اساس پس از شناHEP) زیستگاه

د. ش ها آغازها و بررسیآوري دادهمحیطی منطقه، جمعشرایط زیست

 امتیازات کسب شده در هر یک از متغیرها توسط نمایه مطلوبیت =

 محاسبه و (1383 )پهلوانی، شده ارزش کسب تقسیم برها جمع و ارزش

ز دست آمده اهبا توجه به نتایج ب (.1395 همکاران، )خلیلی و شد

 توان گفت کهدر منطقه شکار ممنوع کاوه ده فیروزکوه می مطالعه

(. 8 تا 3)جداول  بخش تنگه آخوري از نظر پوشش گیاهی غنی است

 با داشتن سی و  Avena fatua برداري شده گونههاي نمونهپالت در

 تن یک گونهبا داشC. haussknechtii ترین تعداد و پنج  بوته بیش

ان هاي گیاهی منطقه مورد بررسی را نشترین تعداد گونهگیاهی کم

ه با داشتن شانزده عدد گون  Allium ursinumداد. در آبان ماه، گونه

عدد   ن دوبا داشت Onopordon  achanthimترین تعداد و گیاهی بیش

 شان داد. در آذرگذاري شده نترین تعداد گیاهان پالتگیاهی کم گونه

ده  با داشتن Avena fatua گذاري تکرار شد. گونهمرتبه پالت 9ماه، 

، Onopordon achanthim، Berberis، Achantholimon brachystachyum بوته

Artemisia   siberii ی منطقه را نشان هاي گیاهترین تعداد گونهبیش

د ترین تعدابا داشتن  یک عدد گونه گیاهی کم vulgarisداد و گونه 

 (.5 تا 3ول ا)جد گونه گیاهی منطقه را نشان داد
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1393های گیاهی شناسایی شده در منطقه شکار ممنوع کاوه ده محدوده تنگه آخوری در فصل پائیز گونه :3جدول  

 ردیف نام علمی نام فارسی گذاری مهرماهپالت گذاری آبان ماهپالت گذاری آذر ماهپالت

 Berberis vulgaris 1 زرشک 3 5 1

 Onopordon achanthim 2 کنگرخارزن بابا 4 2 1

 Provianus Astragalus 3 گون 4 3 7

 Thymus kotschyanus 4 آویشن 11 5 4

 Achantholimon brachystachyum 5 کاله میر حسن 10 8 1

 Avena Fatua 6 یوالف وحشی 35 3 10

 Allium ursinum L 7 سیر کوهی 10 16 0

 C. Haussknechtii 8 زعفران وحشی 1 0 4

 Artemisia siberii 9 در منه 16 6 1

 Artemisia aucheri 10 در منه کوهی 8 12 4

 Allium 11 سیر سیرک 2 0 0

 

 1393بخش تنگه آخوری در فصل پاییز -زیستگاهی قوچ و میش در منطقه کاوه ده فیروزکوه  : متغییرهای4جدول 

 مقدار امتیاز )ارزش(
 نوع متغیر

5 4 3 2 1 

 شکارچیان در منطقهمیزان و آمد  خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 هاي کشاورزيفاصله از زمین 2000ـ0 < 8000 4000ـ2000 6000ـ4000 8000ـ000

 هافاصله از سکونتگاه 1500ـ0 3000ـ1500 6000ـ4500 45000ـ3000 <6000

 فاصله از جاده 1000ـ0 2000ـ1000 4000ـ3000 3000ـ2000 <4000

 )آبشخور( فاصله از منابع آبی 0-250 <1000 750-1000 500-7500 250-5000

 نوع پوشش گیاهی بدون پوشش گیاهی درخت درختچه بوته علف

 جهت شیب بدون جهت جنوب شرق غرب شمال

 شیب >60 45-60 0-15 15-30 30-45

 ارتفاع >2700 2550-2700 2100-2250 2400-2550 2250-2400

 زیستگاهمیزان مطلوبیت  خیلی کم کم متوسط خوب خیلی خوب یا عالی

 

 مطلوبیت زیستگاه :ماه برای هر HSI زیستگاه مطلوبیت نمایه       

ها پس از محاسبه ارزش نهایی زیستگاه در هر براي هر یک از ماه

گاه صورت جداگانه محاسبه گردید و براساس آن کیفیت زیستماه، به

)منطقه  میش در آن زیستگاهاز نظر مطلوبیت جهت زیست قوچ و 

ه کاوه ده فیروزکوه بخش تنگه آخوري( در هر ماه تعیین گردید ک

 آمده است. 6ها در جدول یین کیفیتبندي و تعاین رتبه

نمایه : 1393فصل پاییز HSIنمایه مطلوبیت زیستگاه        

در  1393هاي فصل پاییز مطلوبیت حساب شده براي هر یک از ماه

است، که حداکثر مطلوبیت زیستگاه در این فصل، عدد یک  4جدول 

، براي 4و حداقل مطلوبیت زیستگاه آن عدد صفر است. طبق جدول 

متغیر مورد مطالعه یعنی  9تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش 

تخریب  ان در منطقه، میزان تصرف وآمد شکارچی میزان رفت و

 منابع آبی ها، فاصله از جاده، فاصله ازدرمنطقه، فاصله از سکونتگاه

)آبشخور(، غذا، پناهگاه، جهت شیب، نوع پوشش گیاهی و ارتفاع 

مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش در منطقه  مورد بررسی قرار گرفت.

متغیر داراي )بخش تنگه آخوري( بسته به هر  کاوه ده فیروزکوه

هاي امتیاز خاص خود است. مطلوبیت زیستگاه براي هر یک از ماه

  فصل، هر در زیستگاه نهایی ارزش محاسبه از پس پاییز، فصل

ستگاه یصورت جداگانه محاسبه گردید. براساس مطلبویت زبه

ها ازنظر زیست قوچ و میش در منطقه کاوه ده کیفیت زیستگاه

آخوري( براي هر فصل تعیین و مشخص فیروزکوه )بخش تنگه 

 است. 4ها در جدول ها و تعیین کیفیتبنديگردید که این رتبه
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 1393: امتیاز کسب شده هر متغیر زیستگاهی در فصل پاییز5جدول 
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 عالی 96/0 4 5 5 5 5 5 5 4 5

هر
م

 

 خیلی خوب 8/0 3 4 4 4 3 4 4 5 5

 خیلی خوب 73/0 5 3 3 3 4 4 3 3 5

 خوب 51/0 2 2 3 2 2 3 2 2 5

 ضعیف 38/0 1 1 2 1 1 4 1 1 5

 خیلی خوب 8/0 5 4 5 4 1 4 3 5 5

ان
آب

 

 عالی 91/0 4 5 3 5 5 5 5 4 5

 خیلی خوب 69/0 3 3 4 3 2 4 4 3 5

 خوب 53/0 2 2 2 2 4 3 2 2 5

 ضعیف 31/0 1 1 1 1 1 2 1 1 5

 خیلی خوب 84/0 5 5 5 4 1 3 5 5 5

ذر
آ

 

 خیلی خوب 87/0 4 5 4 5 5 4 3 4 5

 خوب 6/0 3 4 2 2 2 2 4 3 5

 خیلی خوب 67/0 4 3 3 3 3 5 2 2 5

 خوب 44/0 2 2 1 2 4 2 1 1 5

 1393فصل پاییز  : عدد نمایه مطلوبیت زیستگاه برای هر یک از ماه های6جدول

 عناوین محاسبه شده مهر آبان آذر

 میانگین عدد مطلوبیت زیستگاه براي هر ماه 68/0 65/0 68/0

 نمره 5نمایه مطلوبیت از  38/3 24/3 42/3

 ارزش نهایی کسب شده در هر ماه 4/30 42/3 8/30

 کیفیت زیستگاه خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 

 93های فصل پاییز و نمایه مطلوبیت زیستگاه کل در فصل پاییز: نمایه مطلوبیت زیستگاه برای هر یک از ماه7جدول

 محاسبه شدهعناوین  مهر آبان آذر

 میانگین عدد مطلوبیت زیستگاه براي هر ماه 67/0 64/0 68/0

 نمره 5نمایه مطلوبیت از  38/3 24/3 42/3

 ارزش کسب شده 4/30 42/3 8/30

 کیفیت زیستگاه هر ماه از نظر مطلوییت خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب

 میانگین کل مطلوبیت زیستگاه براي فصل پاییز 67/0

 کیفیت زیستگاه از نظر مطلوییت خوبخیلی 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هر یک از متغییرهاي        

، 1393زیستگاهی نشان داد که از میان پوشش گیاهی در فصل پاییز 

ترین تراکم بوده در مهرماه داراي بیش Avena fatuaیوالف وحشی 

ها در محدوده تنگه آخوري در گذارينتیجه پالتاست. با توجه به 

شد. بررسی  شناسایی گونه گیاهی 9گونه، آبان و آذرماه نیز 11رماه مه

 2/1 ،882 ،013/2ترتیب شاخص تنوع شانون وینر طی سه ماه به
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 288/2 ،954/1، 153/2ترتیب اي مارگالف بهدرصد، غناي گونه

 567/1، 162/1، 079/1ترتیب اي منهینک بهدرصد، غناي گونه

درصد  0/ 8154، 8232/08411/0اي سیمپسون درصد و تنوع گونه

 قابل مشاهده است. 8در جدول . دست آمدهب

 

 فیروزکوه محدوده تنگه آخوریهای زیستی شانون وینر، سیمپسون، مارگالف و بری لیون و منهی نیک منظقه شکار ممنوع کاوه ده شاخص :8جدول 

 آذرماه آبان ماه مهرماه 93های تنوع زیستی پاییزشاخص

Taxa_S 11 9 9 

Dominance_D 1768/0 1589/0 1846/0 

Simpson_1-D 8232/0 8411/0 8154/0 

Shannon_H 013/2 2 882/1 

Brillouin 849/1 782/1 572/1 

Menhinick 079/1 162/1 567/1 

Margalef 153/2 954/1 288/2 

 

93فراوانی قوچ و میش مشاهده شده در هر یک از انواع پوشش گیاهی درمنطقه کاوه ده آخوری بخش تنگه  فصل پاییز  :9جدول   

 پوشش گیاهی جمع سه ماهه مهرماه آبان ماه آذرماه ماه

 درخت 6 1 1 4

 درختچه 11 5 3 3

 بوته 40 10 19 11

 علف 51 24 17 10

 بدون پوشش گیاهی 3 0 0 3

 
نمودار فراوانی قوچ و میش درهر یک از انواع پوشش : 2شکل 

 93گیاهی منطقه کاوه ده بخش آخوری در فصل پاییز

 
 

 بحث
توان چنین بیان کرد که پراکنش زیاد قوچ و میش بنابراین می       

زار به چندین عامل زیستی و حیاتی زار و بوتهدر پوشش گیاهی علف

همانند امنیت، غذا و ... بستگی دارد. طبق مشاهدات و مطالعات انجام 

زار ازجمله زار و بوتهترین سهم غذایی از منطقه را علفشده بیش

دهند. زیستگاه قوچ غیره تشکیل می خانواده گندمیان، یوالف، گون و

اي که و در محدوده و میش در محدوده مورد مطالعه مطلوب است

هاي مشاهده شده از ترین گونهتر است، بیشحضور قوچ و میش بیش

 باشد.خانواده گندمیان می

توان به کاهش دماي هوا در اي را میکاهش مقادیر غناي گونه       

خاطر مساعد بودن محیط از نظر چنین بهارتفاعات باال نسبت داد. هم

، Willis) باشدتر میارتفاعات پایین بیش اي دردما، مقادیر غناي گونه

منطقه شکار  ،8 دست آمده در جدوله. با توجه به نتایج ب(1973

ممنوع کاوه ده فیروزکوه بخش تنگه آخوري از نظر پوشش گیاهی 

متغیر شناسایی  9که نتایج حاصل از  5و  4ول اغنی است. طبق جد

 7و  6ول اجددهد. طبق شده، شرایط مطلوب منطقه را نشان می

 دلیل نور مناسب وپوشش گیاهی منطقه کاوه ده، در فصل بهار به

، و همکاران Ahas) شرایط مساعد پوشش گیاهی افزایش پیدا می کند

خوراک در فصل هاي گیاهی خوشدرصد گونه 50بیش از  (.2007

بهار وجود دارد. با توجه به وسعت کل منطقه و با توجه به محدوده 

هاي قوچ و میش، وضعیت قوچ و میش در و حضور راسمورد مطالعه 

(.پراکنش قوچ و میش 7)جدول  محدوده تنگه آخوري مطلوب است
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ارتباط مستقیمی با پوشش گیاهی دارد. توپوگرافی با دگرگون نمودن 

هاي رو به شمال اي از یک سو سبب کاهش دما در شیباقلیم ناحیه

هاي رو به شده در شیبو از سوي دیگر سبب کاهش فرآیندهاي ذکر 

شود که در کره جنوبی( گردیده، همین امر سبب میجنوبی )در نیم

تر و پوشش تر، مواد آلی بیشهاي رو به شمال خاک عمیقشیب

، و همکاران  Santos؛1997، و همکارانBarrio ) تر باشدگیاهی متراکم

وع در بخش شمالی منطقه شکار ممنوع کاوه ده فیروز کوه تن (.2007

توان به کاهش اي را میتر است. کاهش مقادیر غناي گونهها بیشگونه

خاطر مساعد بودن چنین بهدماي هوا در ارتفاعات باال نسبت داد. هم

تر اي در ارتفاعات پایین بیشمحیط از نظر دما، مقادیر غناي گونه

 (.Willis ،1973) باشدمی

کند، پوشش گیاهی میحیوان براي تغذیه از گیاه استفاده        

تر وجود تر است که آب بیشمناسب تغذیه قوچ و میش در جایی بیش

 دارد. مناطق نزدیک به آب مطلوبیت باالتري براي قوچ و میش دارد

(. پراکنش زیستگاه قوچ و میش با پوشش 1389 آبادي،نجف)ملکی

 بنابراین در منطقه کاوه ده فیروزکوه ،گیاهی ارتباط مستقیمی دارد

در بخش  1393ها در فصل پاییز سال ترین پراکنش قوچ و میشبیش

اند که این بخش تراکم باالي از پوشش شمالی منطقه مشاهده شده

و  67/0(. مطلوبیت زیستگاه کاوه ده 1393 )خسروي، گیاهی داشت

 .(7)جدول  در شرایط خیلی خوب است

فاکتور  9، 1393با توجه به مطالعات انجام شده در فصل پاییز        

هاي کشاورزي، پوشش گیاهی، ارتفاع، شیب، جهت، فاصله از زمین

فاصله از سکونتگاه، فاصله از جاده، فاصله از منابع آبی و میزان رفت و 

آمد شکارچیان، جهت تعیین نمایه مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش 

بررسی شده است. میانگین کل مطلوبیت زیستگاه براي فصل پاییز 

دهد مطلوبیت زیستگاه از کیفیت خوب، برخوردار نشان می 67/0

توان چنین بیان کرد که پراکنش زیاد قوچ و میش است. بنابراین می

زار به چندین عامل زیستی و حیاتی زار و بوتهدر پوشش گیاهی علف

و ... بستگی دارد طبق مشاهدات و مطالعات انجام  همانند امنیت، غذا

زار ازجمله زار و بوتهیی از منطقه را علفترین سهم غذاشده بیش

دهند. علت مشاهده خانواده گندمیان، یوالف، گون و.... تشکیل می

 قوچ و میش در سه نوع پوشش گیاهی دیگر را طبق آمار حاصله جدول

پوشش گیاهی  اي برشمرد.توان کم بودن امنیت لحظه، می2شکل و  9

رابطه مستقیمی دارد، زیرا پوشش حیوانات  منطقه با پراکنش زیستگاه

 گیاهی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روي پراکنش حیوان است

(Garee ،2016.)  درنتیجه پوشش گیاهی منطقه با پراکنش زیستگاه

باقري و همکاران طورکه فالحمستقیمی دارد. همان قوچ و میش ارتباط

 میش و قوچا ی Ovis orientalis isfahanica) بر روي گونه (1388)

 با استفاده از روش منطقه کاله قاضی اصفهانی( در

ENFA گونه مطالعه کردند  حضور عدم و حضور بر موثر متغیرهاي

 شامل پلنگ گونه این خواران طعمه پراکنش گیاهی، جوامع هاينقشه

 منابع عنوانهب هاچشمه ها،جاده ژئومورفولوژیکی، هايتیپ گرگ، و

 در نتیجه زیستگاه را تهیه کرده که ارتفاعی طبقات و شیب آبی،

 مناطق در ،10ارتفاعات  در منطقه این در اصفهانی میش و قوچ مطلوب

 1700 تا 2000  با جوامعی در حدودي تا و ماهورها تپه و کوهستانی

 (.1388 و همکاران، باقري)فالح باشد % 40 هايشیب در دریا، سطح از متر

و  45-30ها در شیبفراوانی قوچ و میش نتایج نشان داد که       

بشخورها آتر است. جاهاي مورد توجه جانور، اطراف جهت شمال بیش

دهند. تر ترجیح میجا را بیشنآهاي ها و میشباشد که قوچمی

باشد که یوالف هایی میتر در مهرماه در  قسمتپراکنش جمعیت بیش

باشد. درصد تراکم خوبی میوحشی فراوان داشته و داراي منابع غذایی 

و فراوانی قوچ و میش با افزایش درصد تراکم کل پوشش گیاهی و 

متر،  250هاي غیرگندمی و تراکم پوشش گیاهی با ارتفاع بیش ازعلف

داد. بررسی نقش فاصله نشان داد که با افزایش فاصله افزایش نشان می

یابد ت کاهش میشدها بهاز منابع آب و گریزگاه، فراوانی قوچ و میش

 1000هاي آسفالته و شنی و متري از جاده 500چنین در فاصله و هم

 )بدون پوشش گیاهی(. شودندرت دیده میروستاها، این جانور به متري

دهنده ارتباط نزدیک و منطقی بین ، نشان5و  4 ،3 ارزیابی جداول

 باشد وهاي مطلوبیت زیستگاه و مشاهدات میدانی موجود مینقشه

ارتباط مستقیمی بین گونه گیاهی )منابع غذایی( و گونه مورد نظر 

وجود دارد. رهیافت تعیین مطلوبیت زیستگاه و ارتباط پراکنش قوچ 

ده فیروزکوه یکی از جدیدترین  گیاهی در منطقه کاوه و میش با پوشش

حال از دید بسیاري از ها در این حوزه نظري است که تا بهرهیافت

هاي انده است. با توجه به جدید بودن تحقیق و رهیافتمحققان دور م

آن، تحقیق حاضر داراي نوآوري است. با توجه به بررسی انجام شده 

اي صورت نگرفته و مطالعات حقیق ویژهدر منطقه دور افتاده کاوه ده ت

انجام شده موجود توسط اداره محیط زیست منطقه بوده است که 

گیاهی هم جدا بررسی گشته، ولی در  قوچ و میش جدا و پوشش غالباً

یکدیگر مورد بررسی  این تحقیق چگونگی تاثیرات این دو مقوله بر

میش از نظر اقتصادي داراي اهمیت بسیار  قرار خواهد گرفت . قوچ و

هاي ارزش داراي چنینهم است. غذایی ارزش ازجمله زیادي،

فزایش هاي اخیر اباشد. اما در سالزیباشناختی در طبیعت می

ها، سبب شده است که جمعیت انسان، اشغال و تخریب زیستگاه

زیستگاه این گونه در کشور، نسبت به گذشته کاهش یابد و جمعیت 

 ها در برخی مناطق به کلی از بین رود، و یا در حال نابودي باشدآن

ترین عوامل تهدید قوچ و میش، از بین (. یکی از مهم1394)خسروي، 

ی زیستگاه این حیوان است زیرا پوشش گیاهی رفتن پوشش گیاه

فاکتوري بسیار مهم است که متغییرهایی مانند غذا و پناهگاه را در بر 
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طبیعت ، ، یکی از مشکالتی است کهتخریب پوشش گیاهی گیرد.می

ویژه منطقه کاوه ایران بهبکر و غنی از حیات وحش مناطق مختلف 

 .کرده استها مواجه با خطر انقراض برخی گونه ده را
 

  منابع
ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال پارک  .1383 ،پهلوانی، ع. .1

 .8تا  1، صفحات 35شماره  ،30. دوره محیطشناسیملی گلستان. 

کابلی،  ؛میرسنجری، م. ؛.اشعبانی، علیزاده .؛صحنه، سخاکی .2

 ارزیابی زیستگاه پایکاي افغانی .1390 ،.، بفتاحیو   ، ز.نوریم.؛ 

(Ochotona rufescens) منطقی  رگرسیون هايروش از استفاده با

شده لشگردر، همدان(. منطقه حفاظت موردي: )مطالعه HEPو  دوتایی

 .10تا  3، صفحات 1، شماره 7. دوره مجله محیط زیست جانوري

بررسی پوشش گیاهی . 1393 ،.، برادبهروزی و .خسروی، م .3

منطقه کاوه ده فیروزکوه محدوده تنگه آخوري. دومین همایش ملی 

 .حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار ریزي حفاظت،برنامه

تعیین مطلوبیت زیستگاه  .1394، ب. راد،خسروی. م. و بهروزی .4

منطقه کاوه ده فیروزکوه، چهارمین  در (Ovis orientallis) قوچ و میش

 انرژي و پدافند زیستی.همایش سراسري محیط زیست، 

در اندوختگاه  میش و قوچ زیستگاه ارزیابی .1373 ،ع. ماهینی،سلمان .5

اي. پایان هاي ماهوارهزیست سپهر توران با تاکید بر کاربرد عکس

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

کانون آشنایی  ایران. پستانداران صحرایی راهنماي .1388 ،ضیایی، ه. .6

 .صفحه 419. تهران .با حیات وحش

 اسفندو شمس ، م.دهداردرگاهی؛ ج.منصوری،  ؛عفتی، ن. .7

 Ovis) ارزیابی زیستگاه بهاره قوچ و میش اوریال .1392 ،.، بآباد

orientalis arkali )روش انفا. همایش ملی در پارک ملی سالوک به

 .فحهص 9هاي محیط زیست ایران. پژوهش

ارزیابی زیستگاه  .1388 ، ف.،آزیتا و ، م.کابلی ؛باقری، ف.فالح .8

 در پارک ملی  (Ovis orientalis isphahanica)قوچ و میش اصفهانی

 .همایش و نمایشگاه ژئوماتریک.  ENFAکاله قاضی با روش

طرح جامع منطقه شکار  .1384فیروزکوه. اداره محیط زیست  .9

 .31تا  9صفحات  ممنوع کاوه ده فیروزکوه.

پوشش گیاهی. واحد فوق برنامه  هاي بررسیروش .1364 ،کرمی، م. .10

 .82تا  79صفحات  بخش فرهنگی دفتر مرکزي جهاد دانشگاهی.

ارزیابی  .1391 ،.، عپورشیرزاد ، ب. وجومردیانی ؛گلزار، ا. .11

در منطقه حفاظت  Capra aegagrus aegagrus زیستگاه بز و پازن

حفاظت و اولین همایش ملی  HEP. کمک روششده تنگ سولک به

 .ریزي محیط زیستبرنامه

 .1389 ،.، عماهینیسلمان و ، م.همامی ؛آبادی، س.نجفملکی .12

 Ovis orientalis) تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش اصفهانی

isphahanica) وحش موته با استفاده از روش تحلیل در پناهگاه حیات

، 3شماره  ،63. دوره زیست طبیعیمحیطشناختی. عاملی آشیان بوم

 .290تا  279صفحات 

13. Ahas, R.; Aasa, A.; Menzel, A.; Fedotova, V. and 

Scheifinger, H., 2002. Changes in European spring 
phenology. International journal of climatology. Vol. 22,  

No. 14, pp: 1727-1738. 

14. Brooks, R.P., 1997. Improving habitat suitability index 
models. Wildlife Society Bulletin (1973-2006). Vol. 25,  

No. 1, pp: 163-167. 

15. Dayton, G.H. and Fitzgerald, L.A., 2006. Habitat suitability 
models for desert amphibians. Biological Conservation.  

Vol. 132, No. 1, pp: 40-49. 

16. Del Barrio, G.; Alvera, B.; Puigdefabregas, J. and Diez, 

C., 1997. Response of high mountain landscape to 

topographic variables: Central Pyrenees. Landscape Ecology. 
Vol. 12, No. 2, pp: 95-115. 

17. Dengler, J.; Löbel, S. and Dolnik, C., 2009. Species 
constancy depends on plot size a problem for vegetation 

classification and how it can be solved. Journal of Vegetation 

Science. Vol. 20, No. 4, pp: 754-766. 

18. Garee, K., 2016 Himalayan ibex (Capra ibex sibirica) 
habitat suitability and range resource dynamics in the Central 

Karakorum National Park, Pakistan. Journal of King Saud 

University Science. Vol. 28, pp: 245-254. 

19. Guisan, A. and Zimmermann, N.E., 2000. Predictive 

habitat distribution models in ecology. Ecological modelling. 
Vol. 135, No. 2, pp: 147-186. 

20. Khalili, F.; Malekian, M.; Rojae, N. and Hemami,  

M.R., 2017. Habitat Evaluation of Persian Squirrel (Sqiurus 

anumalus) in Servak Forested Area in Kohgiluyeh & Boyer 
Ahmad Province. Iranian Journal of Applied Ecology. Vol. 5, 

No. 18, pp: 15-25. 

21. Khan, G.; Khan, B.; Qamer, F.M.; Abbas, S.; Khan, A. 

and Xi, C., 2016. Himalayan ibex (Capra ibex sibirica) 

habitat suitability and range resource dynamics in the Central 
Karakorum National Park, Pakistan. Journal of King Saud 

University Science. Vol. 28, No. 3, pp: 245-254. 

22. Santos, B.; Barbosa, D. and Tabarelli, M., 2007. 
Directional changes in plant assemblages along an altitudinal 

gradient in northeast Brazil. Brazilian Journal of Biology. 
Vol. 67, No. 4, pp: 777-779. 

23. Willis, A., 1973. Introduction to plant ecology: a guide for 
beginners in the study of plant communities. 

 


