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چکیده
حفظ زیستگاه یکی از مهمترین فاکتورها در جهت حفاظت از گونهها میباشد .از آنجاکه مطالعه پراکنش گونههای حیاتوحش ،مستلزم
صرف هزینه و زمان قابل توجهی میباشد ،روشهای مدلسازی بهعنوان ابزاری در جهت تسهیل و تسریع در این زمینه مطرح میباشند .این مطالعه
با هدف تعیین عوامل موثر بر پراکنش قوچ و میش در منطقه حفاظتشده تنگ صیاد واقع در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل

MaxEnt

طی سالهای  1395لغایت 1396برای فصول بحرانی (بهار ،تابستان و زمستان) صورت پذیرفت .در این پژوهش از متغیرهای محیطی مختلفی
شامل ،فاصله از منابع آب ،پوشش گیاهی ،فاصله از مناطق مسکونی ،فاصله از جاده ،شیب ،جهت و ارتفاع برای ورود به نرمافزار و تهیه نقشه
مطلوبیت استفاده شد نتایج مدلسازی نشان داد متغیر فاصله از منابع آب بیشترین تاثیر در انتخاب زیستگاه مطلوب برای گونه در سه فصل را دارد.
همچنین بررسیها نشان داد که قوچ و میشهای منطقه تنگ صیاد تمایل زیادی به حضور در شیبهای  20تا  40درجه و ارتفاع بین  2000تا
 2400متر دارند .با توجه به نقشه مطلوبیت زیستگاه بهدست آمده برای قوچ و میش در منطقه حفاظتشده تنگ صیاد مناطق مطلوب بهصورت
پراکنده هستند و مطلوبیت زیستگاه برای قوچ و میش در فصل بهار از دو فصل دیگر بیشتر است ( 15260هکتار) .از نتایج این مطالعه میتوان
در اجرای اقدامات حفاظتی و مدیریتی جهت افزایش زیستگاههای مطلوب استان چهارمحال و بختیاری استفاده نمود.
کلمات کلیدی :مطلوبیت زیستگاه ،قوچ و میش ،مدل حداکثر آنتروپی ،منطقه حفاظتشده تنگ صیاد
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

mymorovati@ardakan.ac.ir
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مقدمه
با توجه به اینکه یکی از عوامل تهدید حیاتوحش در حال حاضر
نابودی زیستگاهها میباشد ( Eigenbrodو همکاران )2008 ،و همچنین
براساس برآورد International Union for Conservation of ( IUCN
 )Natureتا سال  30 ،1980درصد انقراضها به تنهایی بهدلیل تخریب
و انهدام زیستگاههای حیاتوحش بوده است ،بنابراین زیستگاه بهعنوان
مهمترین فاکتور ،در جهت حفاظت از گونهها بهخصوص گونههای در
معرض انقراض مطرح است (کرمی و همکاران )1385 ،و شناخت
ویژگیهای زیستگاهی برای تالشهای حفاطتی امری اجتنابناپذیر
است ( Kneibو همکاران .)2011 ،از سوی دیگر زیستگاه مطلوب تاثیر
بهسزایی بر بقا و تولیدمثل دارد ،لذا میبایست در امر مدیریت و حفاظت
حیاتوحش مورد توجه بیشتری قرار گیرد (کریمی و همکاران.)1391 ،
باید توجه داشت تبدیل ،تکه تکه شدن و تخریب زیستگاه هر کدام به
نوعی ،زندگی پایدار گونهها را بهخطر میاندازد از اینرو مطالعه زیستگاهها
بهمنظور آگاهی از وضعیت موجود آنها و چارهاندیشی در جهت برطرف
کردن چالشهای پدید آمده ،بسیار مهم و حیاتی تلقی میگردد،
بنابراین نیاز بهروشهایی است که بهکمک آن بتوان زیستگاهها را
ارزیابی و در گذر زمان تغییرات منفی در این زیستگاهها را برآورد
نمود (مروتی .)1393 ،همچنین از آنجاییکه برای مطالعه پراکنش
گونههای حیاتوحش و عملکرد زیستگاههای آنها در مقیاس وسیع،
مشکل زمان و بودجه مورد نیاز ،وجود دارد از اینرو ،روشهای مدلسازی
در مدیریت حیاتوحش ابزار مناسبی برای غلبه بر این مشکالت میباشد
(علیزاده و همکاران .)1394 ،برای تعیین مطلوبیت زیستگاهها و محدوده
پراکنش گونهها ،انواع فنون مدلسازی مطلوبیت زیستگاه براساس
آنالیز رابطه بین گونه و زیستگاه ابداع شده است ( Gibsonو همکاران،
 .)2003پیشرفت فنون آماری و سامانه اطالعات جغرافیایی باعث شده
است تا مدلسازی در قالب فضا انجام گیرد ) Jacqainو همکاران.)2005 ،
باید توجه داشت مدلهای توزیع گونه اساسا نیازمند دو نوع داده
ورودی شامل دادههای محیطی (زمین سیمایی) و دادههای زیستی
هستند ( .)2007 ،Pearsonاز قدیم تجزیه و تحلیلها با استفاده از
دادههای حضور و عدم حضور انجام میشدند .البته دادههای عدم
حضور اغلب در دسترس نیستند همچنین تایید و اثبات دادههای عدم
حضور کار دشواری است چون احتمال دارد یک گونه در یک مکان
حضور داشته باشد اما مشاهده نشود و این منجر به روابط سودار
(جهتدار) اساسی حیاتوحش در زیستگاه شود ( Thornو همکاران،
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 .)2009طی یک دهه گذشته بیشتر از شیوههای جدید (مثل
 )BIOCLIM, DOMAIN, GARP, MAXENTکه فقط نیاز به دادههای
حضور میباشد جهت تعیین زیستگاه مناسب استفاده میکنند از اینرو
دیگر نیازی به دادههای عدم حضور واقعی نیست MaxEnt .یک روش
همه منظوره برای انجام پیشبینیها و استنتاجها از اطالعات ناقص
است .منشا آن به مکانیک آماری برمیگردد .برای اینکه بتوان توزیع
گونه را بهدست آورد ،باید ارتباطی را میان این مدل با دو جز دیگر
مدل سازی (مدل بوم شناختی و مدل داده) ایجاد کرد .این روش در
نجوم اقتصاد ،بازسازی تصاویر ،فیزیک آماری ،پردازش سیگنال و
ترجمه خودکار متون نیز کاربرد دارد .همچنین یکنواختترین توزیع
(پیشبینی بینظمی) از نقاط نمونهبرداری شده را در مقایسه با زمینه
و با درنظر گرفتن محدودیتهای بهدست آمده از دادهها برآورد میکند.
مطالعات نشان میدهد مدلسازی به روش حداکثر آنتروپی ()MaxEnt
همانند دیگر شیوهها یا حتی بهتر از آنها عمل میکند .این الگوریتم
یکی از الگوریتمهای بسیار رایج یادگیری ماشینی است که در بسته
نرمافزاری  MaxEntارائه شده است و کاربرد این قاعده توسط قوانین
ترمودینامیک فرایندهای بومشناختی حمایت میشود ( Phillipsو
همکاران )2006 ،و برای ترسیم پراگندگیهای گونه و تراکمهای
زیستگاه مفید میباشد ( .)2009 ،Baldwinهدف ازاین مطالعه تعیین
زیستگاه مناسب قوچ و میش اصفهانی ( )Isfahanicaدر منطقه حفاظت
شده تنگ صیاد با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی است .این گونه از
نظر اتحادیه بینالمللی حفاظت در رده آسیبپذیر و ضمیمه 2ساتیس
قرار دارد (ضیایی )1387 ،و پراکنش جهانی آن محدود به فالت مرکزی
ایران است ( Rezaeiو همکاران .)2009 ،مطالعات داخلی و خارجی
متعددی بر روی مطلوبیت زیستگاه گونههای جانوری با استفاده از
مدل  MaxEntانجام شده است Decout .و  )2010( Signerدر مطالعه
توزیع زیستگاه باقرقره سیاه ( )Tetrao tetrixدر کوههای آلپ از مدل
 MaxEntاستفاده نمودند و بیان کردند که این روش ،یک روش فراگیر
آماری است که در بین سایر روشها برای مدلسازی توزیع باقرقره
سیاه ترجیح داده شد و این امر بهدلیل توانایی آن در بهکارگیری
دادههای حضور بهتنهایی ،استفاده در نمونههایی با اندازه کوچک و
همچنین کاربرد موفق در حفاظت زیستی در گذشته بود Weihua .و
 )2010( Chongزیستگاه گونه  Rhinopithecus roxllanaeرا با استفاده
از روش  MaxEntمورد ارزیابی قرار دادند ،نتایج نشان داد که این گونه
جنگلهای با ارتفاع باال ،مناطق نزدیک رودخانه و دور از زیستگاه
انسان را ترجیح میدهد .علیزاده و همکاران ( )1394طی
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مطالعهای به مدلسازی مطلوبیت زیستگاه برای گونه قوچ و میش به
روش حداکثر آنتروپی ( )Maxentدر پارک ملی بمو پرداختند ،نتایج
نشان داد که درصد سهم نسبی متغیرهای استفاده شده در مدلسازی
پراکنش قوچ و میش بهترتیب ،پوشش گیاهی با  33درصد ،ارتفاع با
 21درصد و جهت شیب  11درصد میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه حفاظت شده تنگ صیاد یکی از
زیستبومهای منحصر بهفرد واقع در استان چهار محال و بختیاری
میباشد .این منطقه در محدوده جغرافیایی بین  50درجه و  59دقیقه
تا  51درجه و  9دقیقه طول شرقی و  32درجه و  3دقیقه تا  32درجه
و  17دقیقه عرض شمالی در  10کیلومتری شهرکرد واقع شده است
(شکل  .)1منطقه تنگ صیاد ناحیه کوهستانی و مرتفع با وسعت حدود
 27هزار هکتار در استان میباشد که حدود  21600هکتار آن منطقه
حفاظت شده و  5400هکتار آن پارک ملی است که پارک ملی ،در
قسمت میانی و منطقه حفاظت شده در پیرامون آن واقع شده است.
براساس بررسیهای صحرایی انجام شده  20تیپ گیاهی در منطقه
تشخیص داده شده که تقریباً در تمام آنها گونههای مختلف گون و
برخی از گندمیان مشاهده میشود .در این بررسیها حدود  252گونه
گیاهی متعلق به  52تیره شناسایی شده که تعداد کمی از آنها یک
ساله و اغلب چندساله علفی هستند (شیوندی و همکاران.)1386 ،
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گونه مورد مطالعه :قوچ و میش براساس طبقهبندی  IUCNدر
طبقه آسیبپذیر و همچنین در ضمیمه  1ساتیس قرار گرفته است قوچ
ومیشها روزگرد ،ولی اغلب در صبح زود و عصر چرا میکنند .بهصورت
اجتماعی زندگی میکنند .از علوفهها ،بوتهها و برگ درختان تغذیه
میکنند ولی کمتر از کل و بزها سرشاخه میخورند (ضیایی،1387 ،
 .)2008 ،Valdezنقاط حضور گونه بهعنوان متغیر وابسته و شامل نقاط
حضور گونه مورد مطالعه ،در سطح منطقه است .نقاط حضور قوچ و
میش براساس مشاهدات مستقیم ،آثار و نمایههای بهجا مانده نظیر
سرگین ،ردپا ،محل استراحت و نظایر آن طی فصول بحرانی (زمستان
 ،1395بهار و تابستان  )1396تعیین و مختصات این نقاط به تعداد 44
نقطه در زمستان 46 ،نقطه در بهار 54 ،نقطه در تابستان با دستگاه
 GPSثبت شد (شکل .)2سپس این نقاط در برنامه  Excelبه فرمت csv
ذخیره و آماده ورود به نرمافزار  MAXENTگردید .با توجه به بازدیدهای
میدانی اکثر قوچ و میشهای منطقه تنگ صیاد از نوع اصفهانی میباشند.

شکل  :2نقشه نقاط حضور قوچ و میش در منطقه حفاظتشده تنگ
صیاد (فصل زمستان ،بهار،تابستان)

مدلسازی :در این مطالعه از نرمافزار  MaxEntبرای تهیه مطلوبیت

شکل :1نقشه موقعیت منطقه حفاظتشده تنگ صیاد در کشور و استان

زیستگاه و همچنین نرمافزار  Arc GISبرای ساخت الیههای اطالعاتی
و ورود آنها به نرمافزار  MaxEntاستفاده شد .متغیرهای زیستمحیطی
در این پژوهش شامل شیب ،جهت ،ارتفاع ،پوشش گیاهی ،فاصله از
منابع آب ،فاصله از جاده و فاصله از مناطق مسکونی میباشد .پس از
آن تمامی نقشهها در محیط  Arc GISبهصورت الیه رستری آماده و
برای ورود به نرمافززار  MaxEntبه فرمت  ASCIIتبدیل شدند .قبل
از انجام تجزیه وتحلیل در نرمافزار  MaxEntالزم است تا نقشههای
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تهیه شده مورد پردازش اولیه قرار گیرند تا قابلیت رویهمگذاری و
تحلیلهای بعدی را داشته باشند .این پردازشها شامل بررسی وضعیت
نرمال بودن دادهها زیرا روش حداکثر آنتروپی تا حدود زیادی به نرمال
و یکسان بودن دادههای اولیه حساسیت دارد و عدم رعایت این اصل
سبب انحراف از محاسبات بعدی میشود ،آنالیز  MaxEntنیاز به
متغیرهایی دارد که با هم همبستگی نداشته باشد در واقع در آنالیز
 MaxEntاگر دو متغیر همبستگی باالیی داشته باشند ،هر دو با یک
ضریب در مدل نهایی ظاهر خواهند شد معموالً توصیه میشود چنانچه
دو یا چند متغیر دارای همبستگی بیش از  0/8باشد حذف یکی از آنها
از فهرست متغیرهای وارد شده به نرمافزار الزامی میباشد و با توجه
به اینکه منابع آب ازجمله موارد جذب علفخواران هستند و همچنین
جادهها و مناطق مسکونی ازجمله عوامل دفع حیاتوحش محسوب
میشوند برای ورود این نقشهها از فرمان  Distanceاستفاده میشود.

قابل قبول مدل است و  AUCبا امتیاز  0/5یک پیشبینی تصادفی
برای مدل مورد انتظار است ( Giovanelliو همکاران.)2011 ،

نتایج
( AUCسطح زیرمنحنی) :راهی است که از طریق آن میتوان
مدل را ارزیابی کرد 0/5 .کمترین میزانی است که  AUCمیتواند داشته
باشد .هرچه  AUCبه یک نزدیکتر باشد و فاصله خطوط قرمز و آبی
از خط سیاه بیشتر باشد مدل بهتری بهدست میآید .اگر مقدار آن
برابر با  1به معنی پیشبینی کامل بدون حذف هیچیک از نقاط حضور
است .اگر مقدار آن از  0/9باالتر باشد نشاندهنده عملکرد بسیار خوب
مدل است .مقدار باالتر از  0/8نشاندهنده عملکرد خوب مدل ،مقدار
باالتر از  0/7بیانگر عملکرد قابل قبول مدل است و  AUCبا امتیاز
 0/5یک پیشبینی تصادفی برای مدل مورد انتظار است .مقادیر AUC
برای تمامی فصول بحرانی در جدول  1و شکل 3قابل مشاهده میباشند.
همانگونه که مشاهده میشود مقدار  AUCبرای تمام فصول از 0/6
بیشتر بوده و این نشاندهنده عملکرد راضیکننده مدل میباشد.
جدول  :1مقادیر  AUCبرای دادههای ارزیابی کننده و آموزشی

شکل :3نمودار جریانی انجام کار

برای مدلسازی براساس الگوریتم حداکثر آنتروپی ،از  %25دادههای
حضور برای آزمون مدل استفاده گردید .سپس نقشه پراکنش قوچ و
میش براساس  10مرتبه تکرار مدل تولید و نقشه میانگین پیشبینی
شده بهعنوان نقشه نهایی ارائه شد و در آخر نقشه پیوسته احتمال حضور
با استفاده از نرمافزار  GISتولید شد .برای ارزیابی نتایج مدلسازی از
تحلیل منحنی ( ROCویژگی عامل دریافتکننده) استفاده شد .مساحت
زیرمنحنی ،یک شاخص کمی از قدرت تشخیص نقاط حضور توسط
مدل میباشد ( Elitو همکاران .)2011 ،مقدار  AUCنیز یکی از مقادیر
مهم در مدل  MaxEntمیباشدکه اگر برابر با  1به معنی پیشبینی
کامل بدون حذف هیچ یک از نقاط حضور است .اگر مقدار آن از 0/9
باالتر باشد نشاندهنده عملکرد بسیار خوب مدل است .مقدار باالتر از
 0/8نشاندهنده عملکرد خوب مدل ،مقدار باالتر از  0/7بیانگر عملکرد
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فصول
بحرانی
بهار
تابستان
زمستان

مقدار  AUCبرای دادههای
آموزشی ارزیابی کننده
0/871
0/868
0/916

مقدار  AUCبرای
دادههای آموزشی
0/610
0/945
0/793

اهمیت نسبی هر متعیر در مدل :درصد سهم نسبی متغیرهای
مورد استفاده در مدلسازی پراکنش قوچ و میش در جدول  2آورده
شده است .این جدول براساس اجرای حداکثر آنتروپی بدون تحلیل
جک نایف تهیه شده است .نتایج نشان میدهد که در هر سه فصل
متغیر فاصله از منابع آب تاثیر بیشتری از سایر متغیرها بر روی گونه
قوچ و میش برای انتخاب زیستگاه مناسب دارد.
آزمون جک نایف :نمودار جک نایف دقت اجرای مدل را با هر
متغیر خاص به تنهایی نشان میدهد و آن را با سایر متغیرهای دیگر
مقایسه میکند .این مسئله از آن جهت مهم است که تعیین میکند
کدام یک از متغیرها سهم بیشتری در اجرای مدل به تنهایی ایفا
میکند .براساس نتایج بهدست آمده از نمودار جک نایف (شکل)4
مهمترین عامل تاثیرگذار در مدلسازی پراکنش قوچ و میش اصفهانی
منطقه حفاظت شده تنگ صیاد فاصله از منابع آب میباشد.
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شکل  :3منحنی  ROCمحاسبه شده برای حضور قوچ و میش در منطقه تنگ صیاد (برای فصول بحرانی)

تصویر پیشبینی توزیع :خروجی نرمافزار  MaxEntبرای نمایش
مطلوبیت یک زیستگاه یک نقشه رستری پیوسته است با مقادیر بین
 0-1میباشد (شکل .)5در این شکل قسمتهایی که با رنگ قرمز
مشخص شده است مطلوبیت باالیی برای گونه مورد نظر دارد ،قسمتهایی
که با رنگ آبی دیده میشوند مطلوبیت زیستگاه برای قوچ و میش
صفر میباشد و قسمتهای سبز رنگ بیانگر این است که گونه در آن
یافت شده و احتمال حضور گونه قوچ و میش وجود دارد .در فصل

زمستان بهدلیل این که قسمتی از منطقه پوشیده از برف میباشد از
مطلوبیت زیستگاه کاسته میشود و قوچ و میشها فقط در مناطقی
که برف کمتری دارد یه بهعبارتی در مناطقی که برف آن زودتر آب
میشود دیده میشوند .در فصل بهار که فصل زادآوری قوچ و میش
نیز میباشد منطقه از مطلوبیت خوبی برخوردار میباشد و بهدلیل
وجود آب کافی در منطقه گونه تقریباً در تمام منطقه یافت میشود.
در فصل تابستان گونه قوچ و میش بهدلیل کم شدن آب در منطقه به
سمت باغات و اراضی حاشیه منطقه میآیند.
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با توجه به نقشه مطلوبیت بهدست آمده از نرمافزار
میتوان تا حدودی تشخیص داد که مطلوبیت در چه فصولی بیشتر
یا کمتر است اما معموالً نمایش اطالعات بهصورت طبقهبندی گسسته
مطلوبتر است .برای مثال ممکن است هدف فقط نمایش دو مقدار
مشخص باشد :مطلوبیت زیستگاه یا عدم مطلوبیت زیستگاه (شکل.)6
با توجه به نقشه تناسب زیستگاه (شکل  )6مطلوبیت زیستگاه برای
قوچ و میش در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد بهصورت پراکنده
است .مطلوبیت زیستگاه برای قوچ و میش در فصل بهار از دو فصل
دیگر بیشتر است ( 15260هکتار) و فصل تابستان و زمستان بهترتیب
دارای  13350و  9850هکتار مساحت میباشند.
MaxEnt

جدول  :2درصد سهم نسبی متغیرها در مدلسازی پراکنش قوچ
ومیش برای فصول بحرانی
متغیر
فاصله از منابع آب
ارتفاع
شیب
جهت
فاصله از مناطق مسکونی
پوشش گیاهی
فاصله ازجاده

شکل  :4نمودار جک نایف برای فصول بحرانی منطقه
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سهم نسبی

سهم نسبی

سهم نسبی

متغیر(بهار)

متغیر(تابستان)

متغیر(زمستان)

70/9
0/9
3/6
20/9
0/9
0/1
2/6

32/9
22/6
11/6
17/8
5/5
1
8/7

65/9
27/4
0
2/4
0/6
2/3
1/4
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شکل  : 5نقشه مطلوبیت زیستگاه در فصول بحرانی (بهار ،تابستان و زمستان) برای منطقه حفظت شده تنگ صیاد

شکل  :6نقشه طبقهبندی تناسب زیستگاه قوچ ومیش در فصول بهار ،تابستان و زمستان

بحث
بررسی روشهای مطلوبیت زیستگاه با توجه به چگونگی پراکندگی
گونه در آن منطقه میتواند کمک موثری در امر مدیریت آن گونه
باشد .مدلهای پیشبینی کننده توزیع گونهها ابزار مهمی در تصمیم
گیریهای حفاظتی گونهها بهشمار میروند تعیین فاکتورهای موثر بر
حضور و انتخاب زیستگاه گونهها نقش مهمی در حفاطت و اتخاذ
تصمیمهای مدیریتی دارد ( .)2003 ،Williamsدر مورد زیستگاه مناسب
قوچ و میش در ایران مطالعات کمی انجام گرفته و در دنیا اکثر مطالعات
درخصوص قوچ و میش بیگ هورن ( )Bighorn sheepانجام شده است.
 Rubinو همکاران ( )2002در مطالعهای درخصوص قوچ و میش بیگ
هورن در دو زیرجمعیت در سانتاروزای آمریکا نتیجه گرفتهاند که حتی
بین دو زیرجمعیت در یک منطقه نیز میتواند تفاوتهایی در انتخاب
فاکتورهای زیستی وجود داشته باشد .بنابراین مدیریت یک گونه نیازمند
آگاهی از نیازهای زیستگاهی آن گونه در هر منطقه جغرافیایی خاص

است .مطالعات گلجانی و همکاران ( ،)1389در ارتباط با گوسفند البرز
مرکزی نشان داد که انتخاب زیستگاه گونه در فصل سرد و گرم تا حدودی
متفاوت بوده و این گونه در فصل پاییز ترجیح میدهد تا در شیبهای
با میانگین 15درصد حضور داشته و از شیبهای باالتر ( 30تا 50
درصد) بهعنوان گریزگاه استفاده کند .در منطقه مورد مطالعه هرچه
از شیب  %50فاصله گرفته شود ،مطلوبیت زیستگاه برای قوچ و میش
کاسته خواهد شد .نتایج بررسیهای سرهنگزاده و همکاران ()1392
در منطقه حفاظتشده کوه بافق ،شمس و همکاران ( )1389در منطقه
حفاظت شده هفتاد قله نشان دادند که افزایش شیب بر مطلوبیت
زیستگاه میافزاید .نتایج پژوهش ملکی و همکاران ( ،)1389بهطور
میانگین شیب  20تا  30درصد را برای زیستن قوچ و میش اصفهانی
مناسب ارزیابی کردند و شیبهای کمتر از این مقدار را جز زیستگاهها
با مطلوبیت کمتر ارائه دادند .براساس نتایج بهدست آمده از مدلسازی
منطقه تنگ صیاد ،مطلوبیت زیستگاه در فصول مختلف سال متفاوت
میباشد .گونه قوچ و میش در این منطقه بیشتر در نواحی پراکنش
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منابع آب حضور دارند .نتایج حاصل از مدلسازی پراکنش قوچ و میش
در منطقه حفاظتشده تنگ صیاد با روش حداکثر آنتروپی ()Maxent
نشان داد که متغیرهای فاصله از منابع آب ،ارتفاع و شیب مهمترین
فاکتورهای موثر در پراکنش این گونه در منطقه میباشد .طبق
بررسیهای انجام شده گونه قوچ و میش بیشتر در شیبهای  20تا
 %40حضور دارد و شیبهای کمتر از  %10از مطوبیت زیستگاه این
گونه کاهش میدهد .با توجه به نقشههای مطلوبیت بهدست آمده از
 Maxentدر منطقه تنگ صیاد در فصول بحرانی (بهار ،تابستان و زمستان)،
زیستگاه مطلوب در حد فاصل ارتفاع  2000تا  2400متر از سطح
دریا قرار دارد .منطقه حفاظت شده تنگ صیاد بهعلت کوهستانی
بودن ،محل کامالً ایدهآلی جهت زندگی قوچ و میش که زیستگاه آن
مناطق کوهستانی و تپه ماهور میباشد بهشمار میرود و بهدلیل وجود
پاسگاههای حفاظتی ،حضور دائم محیطبانان ،حصارکشی بعضی مناطق
حساس ،عدم دسترسی شکارچیان و همکاری مناسب و بهموقع روستاییان
با محیطبانان منطقه از عوامل ثبات و آرامش جمعیت این گونه در
منطقه محسوب میگردد .یافتههای این پژوهش در مشخص کردن
مباحث حفاظتی در ارتباط با گونه قوچ و میش در منطقه حفاظت
شده تنگ صیاد ،اهمیت دارد .نتایج پژوهش حاضر میتواند بهعنوان
یک منبع در شناخت زیستگاه مطلوب گونهای ،ارائه راهکارهای بهینه
و مناسب در تنظیم جمعیت آن و همچنین در بحثهای مدیریتی
مورد استفاده در کاهش تعارض آن با منافع انسانی ،مورد استفاده قرار
گیرد .از آنجاکه در این پژوهش مهمترین فاکتور تاثیرگذار در انتخاب
زیستگاه مطلوب فاصله از منابع آب شناخته شده است میتوان با
افزایش آبشخور در منطقه بر مطلوبیت آن افزود.

زیستی .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی بررسی تهدیدات و عوامل
تخریب تنوعزیستی در منطقه زاگرس مرکزی .دانشگاه صنعتی اصفهان.
.3
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