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  MaxEnt مدلقوچ و میش با استفاده از  مطلوب زیستگاه ارزیابی قابلیت

 شده تنگ صیاد(تموردی: منطقه حفاظ)مطالعه 
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 1396 اسفندتاریخ پذیرش:            1396 ذرآ تاریخ دریافت:

 چکیده

وحش، مستلزم حیات هایگونه پراکنش مطالعه کهجاباشد. از آنها میترین فاکتورها در جهت حفاظت از گونهحفظ زیستگاه یکی از مهم

باشند. این مطالعه عنوان ابزاری در جهت تسهیل و تسریع در این زمینه مطرح میهب سازیمدل هایروش باشد،قابل توجهی می صرف هزینه و زمان

  MaxEntشده تنگ صیاد واقع در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل با هدف تعیین عوامل موثر بر پراکنش قوچ و میش در منطقه حفاظت

صورت پذیرفت. در این پژوهش از متغیرهای محیطی مختلفی  )بهار، تابستان و زمستان( برای فصول بحرانی1396لغایت  1395های طی سال

افزار و تهیه نقشه شامل، فاصله از منابع آب، پوشش گیاهی، فاصله از مناطق مسکونی، فاصله از جاده، شیب، جهت و ارتفاع برای ورود به نرم

ترین تاثیر در انتخاب زیستگاه مطلوب برای گونه در سه فصل را دارد. سازی نشان داد متغیر فاصله از منابع آب بیشمدل مطلوبیت استفاده شد نتایج

تا  2000درجه و ارتفاع بین  40تا  20های های منطقه تنگ صیاد تمایل زیادی به حضور در شیبها نشان داد که قوچ و میشچنین بررسیهم

صورت شده تنگ صیاد مناطق مطلوب بهدست آمده برای قوچ و میش در منطقه حفاظتهبه نقشه مطلوبیت زیستگاه ب متر دارند. با توجه 2400

توان هکتار(. از نتایج این مطالعه می 15260تر است )پراکنده هستند و مطلوبیت زیستگاه برای قوچ و میش در فصل بهار از دو فصل دیگر بیش

 های مطلوب استان چهارمحال و بختیاری استفاده نمود.تی جهت افزایش زیستگاهدر اجرای اقدامات حفاظتی و مدیری
 

  شده تنگ صیادمیش، مدل حداکثر آنتروپی، منطقه حفاظت مطلوبیت زیستگاه، قوچ و کلمات کلیدی:

 mymorovati@ardakan.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

حال حاضر  وحش درمل تهدید حیاتواع یکی از کهتوجه به این با       

چنین همو  (2008و همکاران،  Eigenbrod) باشدها میزیستگاه نابودی

 IUCN (International Union for Conservation ofاساس برآورد بر

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

عنوان زیستگاه بهبنابراین  بوده است،وحش های حیاتانهدام زیستگاه و

های در گونه صخصوها بهگونه در جهت حفاظت از ،ترین فاکتورمهم

و شناخت  (1385 ،)کرمی و همکاران معرض انقراض مطرح است

ناپذیر های حفاطتی امری اجتنابهای زیستگاهی برای تالشویژگی

از سوی دیگر زیستگاه مطلوب تاثیر  .(2011و همکاران،  Kneib) است

حفاظت بایست در امر مدیریت و دارد، لذا می بقا و تولیدمثل بر سزاییهب

(. 1391همکاران،  و )کریمی گیرد قرار تریوحش مورد توجه بیشحیات

تکه تکه شدن و تخریب زیستگاه هر کدام به  تبدیل،باید توجه داشت 

ها مطالعه زیستگاه رواز این اندازدمی خطربه را هاگونه پایدار زندگی ،نوعی

جهت برطرف اندیشی در ها و چارهموجود آن آگاهی از وضعیت منظوربه

گردد، میهای پدید آمده، بسیار مهم و حیاتی تلقی کردن چالش

ها را یستگاهکمک آن بتوان زاست که به ییهاروشبه یازن بنابراین

برآورد ها را یستگاهز یندر ا یمنف ییراتو در گذر زمان تغ یابیارز

 پراکنش مطالعه که برایجاییچنین از آن(. هم1393 نمود )مروتی،

 وسیع، در مقیاس هاآن هایزیستگاه عملکرد و وحشحیات هایهگون

 سازیمدل هایروش رو،این از دارد وجود نیاز، مورد بودجه و زمان مشکل

باشد می مشکالت این بر برای غلبه مناسبی ابزار وحشحیات مدیریت در

و محدوده  هازیستگاه مطلوبیت تعیین برای (.1394)علیزاده و همکاران، 

سازی مطلوبیت زیستگاه براساس ها، انواع فنون مدلکنش گونهپرا

و همکاران،  Gibson) آنالیز رابطه بین گونه و زیستگاه ابداع شده است

پیشرفت فنون آماری و سامانه اطالعات جغرافیایی باعث شده  .(2003

 .(2005و همکاران،   (Jacqainگیرد انجام فضا قالب سازی درتا مدل است

های توزیع گونه اساسا نیازمند دو نوع داده باید توجه داشت مدل

های زیستی های محیطی )زمین سیمایی( و دادهورودی شامل داده

ها با استفاده از . از قدیم تجزیه و تحلیل(Pearson ،2007) هستند

های عدم شدند. البته دادههای حضور و عدم حضور انجام میداده

های عدم یید و اثبات دادهچنین تاحضور اغلب در دسترس نیستند هم

حضور کار دشواری است چون احتمال دارد یک گونه در یک مکان 

حضور داشته باشد اما مشاهده نشود و این منجر به روابط سودار 

و همکاران،  Thorn) وحش در زیستگاه شوددار( اساسی حیات)جهت

های جدید )مثل . طی یک دهه گذشته بیشتر از شیوه(2009

BIOCLIM, DOMAIN, GARP, MAXENT) های داده به نیاز فقط که

رو کنند از اینزیستگاه مناسب استفاده می باشد جهت تعیینمی حضور

یک روش  MaxEnt های عدم حضور واقعی نیست. دیگر نیازی به داده

ها از اطالعات ناقص ها و استنتاجبینیهمه منظوره برای انجام پیش

که بتوان توزیع گردد. برای اینمیبراست. منشا آن به مکانیک آماری 

دست آورد، باید ارتباطی را میان این مدل با دو جز دیگر گونه را به

سازی )مدل بوم شناختی و مدل داده( ایجاد کرد. این روش در مدل

نجوم اقتصاد، بازسازی تصاویر، فیزیک آماری، پردازش سیگنال و 

ترین توزیع یکنواخت چنینهم ترجمه خودکار متون نیز کاربرد دارد.

برداری شده را در مقایسه با زمینه نظمی( از نقاط نمونهبینی بی)پیش

کند. برآورد می هاداده دست آمده ازهای بهنظر گرفتن محدودیتو با در

( MaxEntسازی به روش حداکثر آنتروپی )دهد مدلمی نشان مطالعات

کند. این الگوریتم ل میها عمها یا حتی بهتر از آنهمانند دیگر شیوه

های بسیار رایج یادگیری ماشینی است که در بسته یکی از الگوریتم

ارائه شده است و کاربرد این قاعده توسط قوانین  MaxEntافزاری نرم

 و Phillips) شودمی حمایت شناختیبوم هایفرایند ترمودینامیک

های های گونه و تراکمو برای ترسیم پراگندگی (2006همکاران، 

هدف ازاین مطالعه تعیین  .(Baldwin ،2009) باشدزیستگاه مفید می

در منطقه حفاظت  (Isfahanica) زیستگاه مناسب قوچ و میش اصفهانی

شده تنگ صیاد با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی است. این گونه از 

ساتیس 2پذیر و ضمیمه سیبآالمللی حفاظت در رده نظر اتحادیه بین

و پراکنش جهانی آن محدود به فالت مرکزی  (1387)ضیایی،  دقرار دار

 خارجی و داخلی مطالعات .(2009 همکاران، و Rezaei) است ایران

های جانوری با استفاده از متعددی بر روی مطلوبیت زیستگاه گونه

 مطالعه در Signer (2010)و  Decoutانجام شده است.  MaxEntمدل 

 مدل از آلپ هایکوه در( Tetrao tetrix) سیاه باقرقره زیستگاه توزیع

MaxEnt فراگیر روش یک روش، این که کردند بیان و نمودند استفاده 

 باقرقره توزیع سازیمدل برای هاروش سایر بین در که است آماری

 کارگیریبه در آن توانایی دلیلبه امر این و شد داده ترجیح سیاه

 و کوچک اندازه با هاییونهنم در استفاده تنهایی،به حضور هایداده

و  Weihua. بود گذشته در زیستی حفاظت در موفق کاربرد چنینهم

Chong (2010) گونه زیستگاه Rhinopithecus roxllanae استفاده با را 

 گونه این که داد نشان دادند، نتایج قرار ارزیابی مورد MaxEnt روش از

 زیستگاه از دور و رودخانه نزدیک مناطق باال، ارتفاع با هایجنگل

( طی 1394علیزاده و همکاران ) .دهدمی ترجیح را انسان
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سازی مطلوبیت زیستگاه برای گونه قوچ و میش به ای به مدلمطالعه

 ( در پارک ملی بمو پرداختند، نتایجMaxentروش حداکثر آنتروپی )

 سازیمدل در شده استفاده متغیرهای نسبی سهم نشان داد که درصد

 با ارتفاع درصد، 33 با گیاهی پوشش ترتیب،به میش و وچق پراکنش

 باشد. می درصد 11 شیب جهت و درصد 21

 

 هامواد و روش

تنگ صیاد یکی از  شده منطقه حفاظت: منطقه مورد مطالعه       

فرد واقع در استان چهار محال و بختیاری های منحصر بهبومزیست

دقیقه  59درجه و  50غرافیایی بین ج باشد. این منطقه در محدودهمی

درجه  32دقیقه تا  3درجه و  32دقیقه طول شرقی و  9درجه و  51تا 

شهرکرد واقع شده است  کیلومتری 10 در دقیقه عرض شمالی 17و 

منطقه تنگ صیاد ناحیه کوهستانی و مرتفع با وسعت حدود  (.1)شکل 

تار آن منطقه هک 21600باشد که حدود میهزار هکتار در استان  27

پارک ملی، در  هکتار آن پارک ملی است که 5400حفاظت شده و 

واقع شده است. قسمت میانی و منطقه حفاظت شده در پیرامون آن 

تیپ گیاهی در منطقه  20های صحرایی انجام شده اساس بررسیبر

های مختلف گون و ها گونهدر تمام آن تشخیص داده شده که تقریباً

گونه  252ها حدود شود. در این بررسیمشاهده می برخی از گندمیان

ها یک تیره شناسایی شده که تعداد کمی از آن 52گیاهی متعلق به 

 (.1386)شیوندی و همکاران،  ساله علفی هستندساله و اغلب چند
 

در  IUCNبندی اساس طبقهو میش برقوچ  گونه مورد مطالعه:       

ساتیس قرار گرفته است قوچ  1چنین در ضمیمه پذیر و همطبقه آسیب

صورت کنند. بهها روزگرد، ولی اغلب در صبح زود و عصر چرا میومیش

 ها و برگ درختان تغذیه ها، بوتهاز علوفهکنند. اجتماعی زندگی می

 ،1387خورند )ضیایی، میتر از کل و بزها سرشاخه کنند ولی کممی

Valdez ،2008عنوان متغیر وابسته و شامل نقاط (. نقاط حضور گونه به

حضور گونه مورد مطالعه، در سطح منطقه است. نقاط حضور قوچ و 

جا مانده نظیر های بهاساس مشاهدات مستقیم، آثار و نمایهمیش بر

)زمستان  سرگین، ردپا، محل استراحت و نظایر آن طی فصول بحرانی

 44( تعیین و مختصات این نقاط به تعداد 1396 ، بهار و تابستان1395

نقطه در تابستان با دستگاه  54نقطه در بهار،  46نقطه در زمستان، 

GPS (. سپس این نقاط در برنامه 2)شکل ثبت شدExcel  به فرمتcsv 

ی گردید. با توجه به بازدیدها MAXENT افزارذخیره و آماده ورود به نرم

 باشند.تنگ صیاد از نوع اصفهانی می های منطقهاکثر قوچ و میش میدانی
 

 
شده تنگ : نقشه نقاط حضور قوچ و میش در منطقه حفاظت2شکل 

 بهار،تابستان( )فصل زمستان، صیاد
 

برای تهیه مطلوبیت  MaxEnt افزارنرم از مطالعه این در :سازیمدل       

های اطالعاتی برای ساخت الیه Arc GISافزار چنین نرمزیستگاه و هم

محیطی زیست متغیرهای شد. استفاده MaxEntافزار ها به نرمو ورود آن

در این پژوهش شامل شیب، جهت، ارتفاع، پوشش گیاهی، فاصله از 

باشد. پس از منابع آب، فاصله از جاده و فاصله از مناطق مسکونی می

الیه رستری آماده و  صورتبه Arc GISها در محیط آن تمامی نقشه

تبدیل شدند. قبل  ASCIIبه فرمت  MaxEntافززار برای ورود به نرم

های الزم است تا نقشه MaxEntافزار از انجام تجزیه وتحلیل در نرم
 

 شده تنگ صیاد در کشور و استاننقشه موقعیت منطقه حفاظت: 1شکل
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 گذاری وهمتهیه شده مورد پردازش اولیه قرار گیرند تا قابلیت روی

بررسی وضعیت ها شامل بعدی را داشته باشند. این پردازش هایتحلیل

ها زیرا روش حداکثر آنتروپی تا حدود زیادی به نرمال نرمال بودن داده

های اولیه حساسیت دارد و عدم رعایت این اصل و یکسان بودن داده

نیاز به  MaxEntشود، آنالیز سبب انحراف از محاسبات بعدی می

   متغیرهایی دارد که با هم همبستگی نداشته باشد در واقع در آنالیز

MaxEnt  اگر دو متغیر همبستگی باالیی داشته باشند، هر دو با یک

چه شود چنانتوصیه می ظاهر خواهند شد معموالً مدل نهایی در ضریب

ها باشد حذف یکی از آن 8/0متغیر دارای همبستگی بیش از  یا چند دو

باشد و با توجه افزار الزامی میاز فهرست متغیرهای وارد شده به نرم

چنین خواران هستند و همجمله موارد جذب علفمنابع آب از کهبه این

وحش محسوب جمله عوامل دفع حیاتها و مناطق مسکونی ازجاده

 شود.استفاده می Distanceها از فرمان شوند برای ورود این نقشهمی

های داده %25 از ،آنتروپی حداکثر الگوریتم اساسبر سازیمدل برای       

حضور برای آزمون مدل استفاده گردید. سپس نقشه پراکنش قوچ و 

بینی میانگین پیش مرتبه تکرار مدل تولید و نقشه 10اساس میش بر

خر نقشه پیوسته احتمال حضور آشد و در  ارائه نهایی نقشه عنوانبه شده

سازی از تایج مدلتولید شد. برای ارزیابی ن GISافزار با استفاده از نرم

استفاده شد. مساحت  کننده()ویژگی عامل دریافت ROC منحنی تحلیل

منحنی، یک شاخص کمی از قدرت تشخیص نقاط حضور توسط زیر

نیز یکی از مقادیر  AUC. مقدار (2011و همکاران،  Elit) باشدمدل می

بینی به معنی پیش 1باشدکه اگر برابر با می MaxEntمهم در مدل 

 9/0ون حذف هیچ یک از نقاط حضور است. اگر مقدار آن از کامل بد

دهنده عملکرد بسیار خوب مدل است. مقدار باالتر از باالتر باشد نشان

بیانگر عملکرد  7/0دهنده عملکرد خوب مدل، مقدار باالتر از نشان 8/0

بینی تصادفی یک پیش 5/0با امتیاز  AUCقابل قبول مدل است و 

 . (2011و همکاران،  Giovanelli) ظار استبرای مدل مورد انت

        

 نتایج
       AUC توان راهی است که از طریق آن می نی(:حمن)سطح زیر

تواند داشته می AUCترین میزانی است که کم 5/0 کرد. مدل را ارزیابی

تر باشد و فاصله خطوط قرمز و آبی به یک نزدیک AUCباشد. هرچه 

آید. اگر مقدار آن دست میهتری بهتر باشد مدل باز خط سیاه بیش

یک از نقاط حضور بینی کامل بدون حذف هیچبه معنی پیش 1برابر با 

دهنده عملکرد بسیار خوب باالتر باشد نشان 9/0است. اگر مقدار آن از 

دهنده عملکرد خوب مدل، مقدار نشان 8/0مدل است. مقدار باالتر از 

با امتیاز  AUCبول مدل است و بیانگر عملکرد قابل ق 7/0باالتر از 

 AUCبینی تصادفی برای مدل مورد انتظار است. مقادیر یک پیش 5/0

باشند. قابل مشاهده می 3و شکل 1در جدول  فصول بحرانی تمامی برای

 6/0برای تمام فصول از  AUCشود مقدار گونه که مشاهده میهمان

 باشد.دل میکننده مدهنده عملکرد راضیتر بوده و این نشانبیش
 

 های ارزیابی کننده و آموزشی برای داده AUC: مقادیر 1جدول 

فصول 
 بحرانی

های برای داده AUCمقدار 
 آموزشی ارزیابی کننده

برای  AUCمقدار 
 های آموزشیداده

 610/0 871/0 بهار
 945/0 868/0 تابستان
 793/0 916/0 زمستان

 

نسبی متغیرهای درصد سهم  اهمیت نسبی هر متعیر در مدل:       

آورده  2سازی پراکنش قوچ و میش در جدول مورد استفاده در مدل

اساس اجرای حداکثر آنتروپی بدون تحلیل شده است. این جدول بر

دهد که در هر سه فصل جک نایف تهیه شده است. نتایج نشان می

تری از سایر متغیرها بر روی گونه متغیر فاصله از منابع آب تاثیر بیش

 میش برای انتخاب زیستگاه مناسب دارد. قوچ و

نمودار جک نایف دقت اجرای مدل را با هر آزمون جک نایف:        

دهد و آن را با سایر متغیرهای دیگر متغیر خاص به تنهایی نشان می

کند کند. این مسئله از آن جهت مهم است که تعیین میمیمقایسه 

تری در اجرای مدل به تنهایی ایفا کدام یک از متغیرها سهم بیش

( 4دست آمده از نمودار جک نایف )شکلاساس نتایج بهکند. برمی

سازی پراکنش قوچ و میش اصفهانی گذار در مدلترین عامل تاثیرمهم

 باشد. فاصله از منابع آب میتنگ صیاد  منطقه حفاظت شده

 

 
 : نمودار جریانی انجام کار3شکل
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 محاسبه شده برای حضور قوچ و میش در منطقه تنگ صیاد )برای فصول بحرانی( ROC: منحنی 3شکل 

برای نمایش  MaxEntافزار نرم خروجی :توزیع بینیپیش تصویر       

مطلوبیت یک زیستگاه یک نقشه رستری پیوسته است با مقادیر بین 

با رنگ قرمز هایی که (. در این شکل قسمت5)شکل باشدمی 1-0

هایی قسمت دارد، نظر گونه مورد باالیی برای مطلوبیت است شده مشخص

شوند مطلوبیت زیستگاه برای قوچ و میش که با رنگ آبی دیده می

های سبز رنگ بیانگر این است که گونه در آن باشد و قسمتصفر می

در فصل  یافت شده و احتمال حضور گونه قوچ و میش وجود دارد.

باشد از دلیل این که قسمتی از منطقه پوشیده از برف میبهزمستان 

ها فقط در مناطقی شود و قوچ و میشمطلوبیت زیستگاه کاسته می

عبارتی در مناطقی که برف آن زودتر آب تری دارد یه بهکه برف کم

شوند. در فصل بهار که فصل زادآوری قوچ و میش شود دیده میمی

دلیل باشد و بهبیت خوبی برخوردار میباشد منطقه از مطلونیز می

شود. در تمام منطقه یافت می وجود آب کافی در منطقه گونه تقریباً

دلیل کم شدن آب در منطقه به در فصل تابستان گونه قوچ و میش به

 آیند.سمت باغات و اراضی حاشیه منطقه می
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 MaxEnt افزاردست آمده از نرمبا توجه به نقشه مطلوبیت به       

تر توان تا حدودی تشخیص داد که مطلوبیت در چه فصولی بیشمی

بندی گسسته صورت طبقهنمایش اطالعات به معموالًتر است اما یا کم

برای مثال ممکن است هدف فقط نمایش دو مقدار تر است. مطلوب

 .(6)شکل مشخص باشد: مطلوبیت زیستگاه یا عدم مطلوبیت زیستگاه

( مطلوبیت زیستگاه برای 6با توجه به نقشه تناسب زیستگاه )شکل 

صورت پراکنده قوچ و میش در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد به

از دو فصل  بهاراست. مطلوبیت زیستگاه برای قوچ و میش در فصل 

ترتیب و زمستان به تابستانهکتار( و فصل  15260تر است )دیگر بیش

  باشند.مساحت می هکتار 9850و  13350دارای 

سازی پراکنش قوچ : درصد سهم نسبی متغیرها در مدل2جدول 

 ومیش برای فصول بحرانی

 

 

 

 

 
 : نمودار جک نایف برای فصول بحرانی منطقه4شکل 

 متغیر
سهم نسبی 

 متغیر)بهار(

سهم نسبی 

 متغیر)تابستان(

سهم نسبی 

 متغیر)زمستان(

 9/65 9/32 9/70 فاصله از منابع آب

 4/27 6/22 9/0 ارتفاع

 0 6/11 6/3 شیب

 4/2 8/17 9/20 جهت

 6/0 5/5 9/0 فاصله از مناطق مسکونی

 3/2 1 1/0 پوشش گیاهی

 4/1 7/8 6/2 فاصله ازجاده
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 : نقشه مطلوبیت زیستگاه در فصول بحرانی )بهار، تابستان و زمستان( برای منطقه حفظت شده تنگ صیاد5شکل 

   

   
 بندی تناسب زیستگاه قوچ ومیش در فصول بهار، تابستان و زمستان: نقشه طبقه6شکل 

 بحث
کندگی توجه به چگونگی پرا با زیستگاه تمطلوبی هایروش بررسی       

تواند کمک موثری در امر مدیریت آن گونه گونه در آن منطقه می

 زار مهمی در تصمیمها اببینی کننده توزیع گونههای پیشباشد. مدل

تعیین فاکتورهای موثر بر روند شمار میها بههای حفاظتی گونهگیری

ها نقش مهمی در حفاطت و اتخاذ حضور و انتخاب زیستگاه گونه

زیستگاه مناسب  مورد در .(Williams، 2003) مدیریتی دارد هایتصمیم

طالعات میش در ایران مطالعات کمی انجام گرفته و در دنیا اکثر م و قوچ

 م شده است.( انجاBighorn sheepن )هور خصوص قوچ و میش بیگدر

Rubin خصوص قوچ و میش بیگ ای دردر مطالعه (2002همکاران ) و

اند که حتی روزای آمریکا نتیجه گرفتهسانتا جمعیت درهورن در دو زیر

هایی در انتخاب تواند تفاوتجمعیت در یک منطقه نیز میبین دو زیر

نیازمند بنابراین مدیریت یک گونه  باشد. داشته زیستی وجود فاکتورهای

گاهی از نیازهای زیستگاهی آن گونه در هر منطقه جغرافیایی خاص آ

(، در ارتباط با گوسفند البرز 1389مطالعات گلجانی و همکاران ) است.

گرم تا حدودی  در فصل سرد و گونه زیستگاه نتخابا که داد نشان مرکزی

ی هادهد تا در شیبمتفاوت بوده و این گونه در فصل پاییز ترجیح می

 50تا  30های باالتر )درصد حضور داشته و از شیب15با میانگین 

چه . در منطقه مورد مطالعه هرعنوان گریزگاه استفاده کندد( بهدرص

فاصله گرفته شود، مطلوبیت زیستگاه برای قوچ و میش  %50از شیب 

 (1392)زاده و همکاران سرهنگهای کاسته خواهد شد. نتایج بررسی

( در منطقه 1389شمس و همکاران ) ،شده کوه بافقحفاظت نطقهدر م

حفاظت شده هفتاد قله نشان دادند که افزایش شیب بر مطلوبیت 

طور (، به1389افزاید. نتایج پژوهش ملکی و همکاران )زیستگاه می

درصد را برای زیستن قوچ و میش اصفهانی  30تا  20میانگین شیب 

ها تر از این مقدار را جز زیستگاههای کممناسب ارزیابی کردند و شیب

 سازیمدل دست آمده ازاساس نتایج بهبر تر ارائه دادند.با مطلوبیت کم

منطقه تنگ صیاد، مطلوبیت زیستگاه در فصول مختلف سال متفاوت 

تر در نواحی پراکنش باشد. گونه قوچ و میش در این منطقه بیشمی
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سازی پراکنش قوچ و میش ز مدلنتایج حاصل ا منابع آب حضور دارند.

( Maxentشده تنگ صیاد با روش حداکثر آنتروپی )در منطقه حفاظت

ترین شیب مهم نشان داد که متغیرهای فاصله از منابع آب، ارتفاع و

باشد. طبق فاکتورهای موثر در پراکنش این گونه در منطقه می

تا  20های تر در شیبهای انجام شده گونه قوچ و میش بیشبررسی

ستگاه این از مطوبیت زی %10تر از های کمحضور دارد و شیب 40%

دست آمده از های مطلوبیت بهتوجه به نقشه دهد. باگونه کاهش می

Maxent و زمستان(،  تابستان )بهار، فصول بحرانی در صیاد تنگ منطقه در

متر از سطح  2400تا  2000زیستگاه مطلوب در حد فاصل ارتفاع 

ستانی علت کوهمنطقه حفاظت شده تنگ صیاد بهدریا قرار دارد. 

میش که زیستگاه آن  آلی جهت زندگی قوچ وایده بودن، محل کامالً

دلیل وجود رود و بهشمار میباشد بهمناطق کوهستانی و تپه ماهور می

کشی بعضی مناطق بانان، حصارحضور دائم محیط حفاظتی، هایسگاهپا

موقع روستاییان به و مناسب همکاری و شکارچیان سیدستر عدم حساس،

رامش جمعیت این گونه در بانان منطقه از عوامل ثبات و آطیبا مح

های این پژوهش در مشخص کردن یافتهگردد. ب میمنطقه محسو

مباحث حفاظتی در ارتباط با گونه قوچ و میش در منطقه حفاظت 

عنوان تواند بهاضر میشده تنگ صیاد، اهمیت دارد. نتایج پژوهش ح

، ارائه راهکارهای بهینه ایدر شناخت زیستگاه مطلوب گونه یک منبع

های مدیریتی چنین در بحثو مناسب در تنظیم جمعیت آن و هم

نافع انسانی، مورد استفاده قرار مورد استفاده در کاهش تعارض آن با م

ار در انتخاب گذترین فاکتور تاثیرکه در این پژوهش مهمجاگیرد. از آن

توان با فاصله از منابع آب شناخته شده است میزیستگاه مطلوب 

 افزایش آبشخور در منطقه بر مطلوبیت آن افزود. 
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