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چکیده
این مطالعه بهمنظور بررسی آشیان اکولوژیک بالقوه قوچ و میش ( )Ovis oriantalisمناطق حفاظتشده لشگردر-گلپرآباد ،پلنگاب و
الوند-چالخاتون -راسوند انجام گرفته است .متغیرهای زیستگاهی مشابه در تمام زیستگاه شناسایی و رقومیسازی شدند .سپس با استفاده مدل
آنتروپی بیشینه ( )MaxEntآشیان اکولوژیک بالفعل گونه در محدوده مناطق مورد مطالعه بررسی شد .بهمنظور دستیابی به آشیان اکولوژیک بالقوه
محدوده که تمام مناطق نامبرده را در برگیرد انتخاب و مدلسازی آشیان اکولوژیک بالقوه نیز با استفاده از مدل آنتروپی بیشینه انجام گرفت .مقادیر
متغیرهای زیستگاهی نقشهها بهازا نقاط حضور استخراج و سپس از آنالیز خوشهای  K-Meansبهمنظور خوشهبندی نقاط حضور براساس شباهت
استفاده شد .درنهایت با استفاده از شاخصهای همپوشانی ( )Hellinger’s I ،Schoener’s Dو پهنا (،)B2 (uncertainty) ،Levin’s B1
میزان همپوشانی و پهنای آشیان اکولوژیک گونه مذکور اندازه گیری شد .نتایج تحلیل خوشه نشان داد که براساس متغیرهای زیستگاهی نقاط
حضور ،مناطق لشگردر-گلپرآباد و الوند-چال خاتون -راسوند بیشترین شباهت را دارند ،اما براساس نتایج مدل آنتروپی بیشینه بیشترین همپوشانی
آشیان اکولوژیک بالقوه و بالفعل بین منطقه شکارممنوع پلنگاب و لشگردر-گلپرآباد بوده و از طرفی میزان تخصصگرایی قوچ و میش در آشیان
بالقوه و بالفعل در مناطق الوند-چال خاتون-راسوند بیش از سایر مناطق بوده است.
کلمات کلیدی :قوچ و میش ،پهنای آشیان اکولوژیک ،تخصصگرایی ،مطلوبیت زیستگاه
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولka_shayesteh@yahoo.com:
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مقدمه
روند انقراض و در معرض خطر قرار گرفتن گونههای متعدد در
سراسر جهان ،زیستشناسان حفاظت را بر آن داشته که راهبردهای
مختلفی را در راستای حفظ گونه ارائه دهند .راهبرهای مذکور شامل
حفاظت در محل ،حفاظت خارج از محل و ایجاد جمعیت جدید است
(ملکیان و همامی .)1391 ،شکستهای متعدد برنامه انتقال گونهها و
هزینهبر بودن این برنامهها ،انتقال گونهها بدون توجیه حفاظتی قوی
را با تردید روبهرو کرده است .یکی از مواردی که مدیران حیاتوحش
و سرزمین در بحث انتقال گونهها باید توجه کنند وجود زیستگاه
مناسب و تأمین شرایط آشیان اکولوژیک گونه در مقصد است .آشیان
بومشناختی شامل سه بعد اصلی یعنی مکان (فضا) ،غذا و زمان است
( .)1999 ،Krebsآشیان اکولوژیک درواقع محدودهای از یک یا چند
عامل محیطی است که رشد ،تکثیر و بقای یک موجود زنده در آن
امکانپذیر است .آشیان نه فقط محل زندگی موجود ،بلکه نقش عملی
موجود زنده را در رابطه با سایر عوامل مشخص میکند (محمدیان و
طهماسبی .)1395 ،ازاینرو با آگاهی کامل از آشیان اکولوژیک گونه
میتوان مناطقی مختلف برای معرفی و معرفی مجدد را که بهدالیل
مختلف اکنون در محدوده پراکنش نیستند بررسی و مقایسه کرد .در
واقع حضور یکگونه در محیط نشان میدهد که  -1شرایط محیطی
اجازه رشد به آنگونه را میدهد -2 ،برهمکنش بین گونهها (صیادی،
رقابت و همزیستی) حضور گونه را ممکن کرده  -3محیط به شکل
واقعی در دسترس است و توانایی پراکنش را به گونه میدهد (Hirzel
و  .)2005 ،Layلذا میتوان با استفاده از اطالعات مناطق حضور گونه
مناطقی را با شرایط یکسان شناسایی کرد .امروزه بهکارگیری روشهای
آماری مناسب و سیستم اطالعات جغرافیای (GIS= Geographic
 )Information Systemبهسرعت در بومشناسی توسعه پیداکرده است
( Zare Chahoukiو همکاران ،2007 ،کرمی و همکاران )1395 ،با
ظهور فنون جدید آماری و ابزار  ،GISمدلهای پراکنش زیستگاه
بهسرعت در علم اکولوژی کاربرد پیدا کردند .مدلها ،توزیع و پراکنش
احتمالی یکگونه را در میان زیستگاه خود نشان میدهند ( Guisanو
 .)2000 ،Zimmermannمدلهای مطلوبیت زیستگاه ،مدلهای آماری
هستند که توزیع جغرافیایی گونهها یا جوامع را به محیطزیست آنها
مرتبط میکند .این مدلها قدرت سامانه اطالعات جغرافیایی را با
ابزارهای آماری چندمتغیره درهم میآمیزند تا ارتباط بین گونه و
زیستگاه آن را بهصورت فرمول درآورده و تأثیر پارامترهای مؤثر بر
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مطلوبیت زیستگاه را کمّی کنند .این مدلها میتوانند احتمال حضور
گونه در یک نقطه از زیستگاه را با توجه به اوضاع محیطی آن برآورده
کنند (شمساسفندآباد .)1389 ،قوچ و میش ()Ovis orientalis
گونهای از راسته زوجسمان و خانواده گاوسانان است و انواع زیرگونههای
آن بر طبق نظر اتحادیه حفاظت ( )IUCNدر رده حفاظتی آسیبپذیر
قرار دارد (مروتی و همکاران .)1392 ،مطالعات مختلفی بر روی قوچ
و میش انجام گرفته است .در مطالعه گلجانی و همکاران ()2012
اتصاالت زیستگاهی قوچ و میش البرز از فصل تابستان به پاییز در
منطقه حفاظتشده جاجرود مورد بررسی قرار گرفت .لکههای مطلوبیت
زیستگاه در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل آشیان
اکولوژیک ( ) Ecological Niche Factor Analysisشناسایی شد و از
تابع کمترین هزینه برای اتصال لکههای زیستگاهی استفاده شد .نتایج
مطالعه نشان داد که گونه در هر دو فصل در دامنه باریکی از شرایط
محیطی زندگی میکند .براساس نتایج این مطالعه گونه کریدورهای
نزدیک به گریزگاه و با شیب باالی  15درصد را انتخاب میکند.
ابراهیمی و همکاران ( )1396زیستگاه قوچ و میش را در ایران
مدلسازی کردند .در این مطالعه از روش آنتروپی بیشینه و  12متغیر
محیطی شامل متغیرهای توپوگرافی و متغیرهای کاربری/پوشش
زمین استفاده شد .براساس نتایج فاصله از مناطق حفاظتشده و شیب
بیشترین تاثیر را در مطلوبیت زیستگاه گونه مورد مطالعه داشتهاند.
 Salasو همکاران ( )2017مطلوبیت زیستگاه تابستانه و زمستانه قوچ
و میش مارکوپولو ( )Marco Polo argaliدر کوهستان پامیر ( Pamir
 )Mountainsدر جنوبشرقی تاجیکستان مدلسازی کردند .در این
مطالعه از روشهای مدل خطی تعمیم یافته ( Generalized Linear
 ،) Modelجنگل تصادفی ( ،)Random Forestبوت استرپ رگرسیون
( ،)Boosted Regression Treeآنتروپی بیشینه ( )Maxentو رگرسیون
چندمتغیره اسپیالین ()Multivariate Adaptive Regression Splines
استفاده شد .براساس نتایج گونه در تابستان مناطق نزدیک به رودخانه
و سبز بهعنوان متغیرهای مهم در تابستان و شیبهای بین  0تا 20
درجه دما مهمترین متغیرهای زیستگاهی بودند .مقایسه مدلهای
مختلف بهوسیله آماره سطح زیرمنحنی Area Under the ( AUC
 )Curveو  )True Skill Statistic( TSSانجام شد و روش بوت استرپ
رگرسیون روشی مناسب برای اجرای مدل در میان پنچ مدل ذکر شده
بود Bragin .و همکاران ( )2017به مطالعه و بررسی مطلوبیت زیستگاه
دو گونه  Ovis ammonو  Capra sibericaدر مغولستان پرداختند .در
این مطالعه از شاخصها تراکم پوشش گیاهی و سختی و
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ناهمواری زمین بهعنوان متغیرهای زیستگاهی استفاده شد .ثبت نقاط
حضور گونه با استفاده از رادیو تلهمتری انجام گرفت گستره خانگی گونه
به دو روش  )Minimum Convex Polygons( MCPو  kernelمحاسبه
گردید .سپس با استفاده از ناحیه محاسبه شده بهعنوان گستره خانگی
متغیرهای زیستگاهی و مطلوبیت زیستگاه محاسبه شد .براساس نتایج
این مطالعه نقاط حضور هردو گونه به زیستگاههای متراکم صخرهای،
پوششهای گیاهی کم تراکم و گیاهان بوتهای کوتاه همبستگی داشته
است .مطالعات مختلفی بر روی گونههای حیاتوحش و بررسی آشیان
اکولوژیک آنها انجام گرفته است .اندازهگیری پهنای آشیان اکولوژیک
بهروشهای متفاوتی مانند اندازهگیری تغییرات محدوده پراکنش
(کفاش و یوسفی1396 ،؛  Hosseinianو همکاران ،)2016 ،تجزیه
سرگین (رضایی و همکاران )1395 ،و مطالعه چینهدان (موسوی،
 )1390امکانپذیر است .بیشتر بررسیها پیرامون تجزیه آشیان
اکولوژیک نیز بر روی خزندگان انجام گرفته است ( Bergalloو Rocha
1994؛  Capulaو 1994 ،Luiselli؛  Rouagو همکاران2007 ،؛
صفریگنگ و همکاران .)1393 ،در میان روشهای ذکر شده برای
بررسی وضعیت پهنا و همپوشانی آشیان اکولوژیک بهنظر میرسد
استفاده از روشهای مطلوبیت زیستگاه از کمهزینهترین روشهای
مورد بررسی باشند که با توجه به متغیرهای ورودی میتوان پهنای
آشیان اکولوژیک را با توجه به آن دسته از متغیرها تفسیر کرد .لذا
یکی از اهدف این مطالعه بررسی شرایط زیستگاهی و آشیان اکولوژیک
قوچ و میش در مناطق  -1حفاظتشده لشگردر-گلپرآباد  -2پلنگاب
و  -3راسوند-چال خاتون-الوند است .نزدیکی مناطق ذکر شده باعث
شد در مدلسازی هر دو منطقه بهعنوان یک محدوده مطالعاتی
بررسی شوند از طرفی توجه به اینکه سیمای غالب اکثر مناطق مذکور
را تپهماهور پوشش میدهد یکی دیگر از اهداف این مطالعه بررسی
توزیع گونه در این محدوده در برگیرنده سیمای مشابه است.

مواد و روشها
محدوده مورد مطالعه :منطقه حفاظتشده لشگردر با وسعتی
معادل  16000هکتار در استان همدان و در شرق و جنوبشرقی شهر
مالیر واقعشده است منطقه شامل دو رشتهکوه آهنگران و توده کوه
سرده است .میانگین بارندگی ساالنه منطقه برابر  288/8میلیمتر و
میانگین ساالنه دمای منطقه برابر  13/40درجه سانتیگراد است .منطقه
حفاظتشده گلپر آباد با مساحت  8326هکتار ،در
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فاصله حدود  40کیلومتری جنوبشرقی شهرستان مالیر ،استان همدان
واقع گردیده است .این منطقه شامل تپهماهورها و قسمتهایی از آن
صخرهای و در پاییندست مناطق دشتی وجود دارد و در کل دارای
سیمای کوهستانی است و جزء پیش کوههای زاگرس غربی بهشمار
میآید (کرمی و همکاران .)1396 ،منطقه شکارممنوع پلنگاب با
وسعت تقریبی  23000هکتار در ضلع غربی استان مرکزی و در
شهرستان خنداب قرارگرفته است و پوشش گیاهی منطقه شامل
گونههای مختلفی از گیاهان علفی ،بوتهای و درختچهای است (اداره
کل حفاظت محیطزیست استان مرکزی .)1395 ،منطقه حفاظتشده
الوند خمین در امتداد رشتهکوهی بههمین نام در  20کیلومتری
شهرستان خمین و  30کیلومتری جنوبشرقی شازند واقعشده است.
بلندترین قله آن الوند ( 3096متر) است .متوسط بارش  380میلیمتر
و حداکثر حداقل دما  38و  -31درجه است .پناهگاه حیاتوحش
راسوند شازند در  1کیلومتری جنوب شهر شازند واقع شده است
میانگین بارش در آن  430میلیمتر و میانگین درجه حرارت بین  0تا
 11درجه است .منطقه شکارممنوع چال خاتون با وسعت 13897
هکتار در شهرستان شازند واقع گردیده است .این منطقه ازنظر
جغرافیایی گیاهی به ناحیه ایرانی -تورانی تعلق دارد یکی از بلندترین
قلههای رشتهکوه چال خاتون که در راستا و امتداد رشتهکوه راسوند
قرار دارد قله سخت سیاه است (جهانگردی و توریسم .)1396 ،در
مطالعه مناطق مجاور هم مانند لشگردر و گلپرآباد (لشگردر-گلپرآباد)
و الوند ،چالخاتون -راسوند (الوند-چالخاتون–راسوند) مرز این
مناطق یکسان درنظر گرفته شد و بهعنوان یک منطقه وارد مدلسازی
شدند .بهمنظور نیل به آشیان اکولوژیک بالقوه گونه با توجه به درنظر
گرفتن مرزهای مناطق مورد مطالعه و نیز وجود سایر عوامل موثر بر
حضور مانند سیمای سرزمین مناطق (پستی بلندی ،پراکنش تپه
ماهور) مرزی بهعنوان محدوده محاسبه آشیان اکولوژیک بالقوه درنظر
گرفته شد .شکل  1محدوده این مرز را نمایش میدهد.
متغیرهای زیستگاهی :بهمنظور بررسی پراکنش بالقوه گونه در
مناطق تحت مطالعه براساس پژوهشهای انجام گرفته (رمیاز و همکاران،
1396؛ جعفری و همکاران1394 ،؛ سرهنگزاده و همکاران1392 ،؛
احمدپور و همکاران )1394 ،و با توجه به پارامترهای تغییرات سیمای
سرزمین متغیرهای جدول  1انتخاب شدند .از متغیرهای مورد بررسی
بین الیه اطالعاتی فاصله از مناطق مسکونی و فاصله از مناطق شهری
و فاصله از رودخانههای اصلی و چشمه با آبراهه همبستگی باالی
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( )0/8وجود داشت که الیه فاصله از مناطق شهری و فاصله از آبراهه
از تحلیل حذف گردید .تمام الیههای اطالعاتی با اندازه سلولی 30×30
متر در نرمافزار  ArcGIS 10.2تهیه شدند .تمام متغیرهای مورد استفاده
برای اجرا در یک محدوده بهازای کل محدوده مرز آشیان بالقوه نیز
تهیه شدند.

نقاط حضور گونه :برای ثبت نقاط در منطقه ترانسکتهای با
عرض  2/5و با طول متغیر (رمیاز و همکاران )1396 ،در منطقه مستقر
و در طول فصول مختلف پیمایش شدند .از نمایههای حضور گونه و
نیز مشاهده مستقیم برای ثبت نقاط حضور گونه استفاده شد .برای
جلوگیری از ثبت مجدد نقاط حضور مربوط به نمایهها ،طی بازدیدهای
میدانی این نمایهها پاک میشدند .نقاط حضور گونه با استفاده از
سامانه موقعیتیاب جهانی ( )Global Position Systemثبت شد .با
توجه به بررسی کلی نقاط حضور جهت مقایسه آشیان اکولوژیک،
دادههای حضور به شکل ساالنه و بدون توجه به فصل جمعآوری شدند.
بهعبارتی نقاط حضور جمعآوری شده برای هرمنطقه مورد مطالعه
برآیندی از تمام نقاط حضور درتمام طول سال  1395است.
مدل آنتروپی بیشینه :جهت مدلسازی آشیان اکولوژیک قوچ

شکل :1تصویر مناطق مورد مطالعه و نقاط حضور گونه
جدول  :1متغیرهای زیستگاهی مورد بررسی ،منبع تهیه و دامنه تغییرات
ردیف

نام متغیر

منبع تهیه

1
2
3
4
5

ارتفاع
جهت
نمایه زبری ()Roughness
نمایه رطوبت ()CTI
شیب (درصد)
معیار برش چشمانداز منطقه
()Dissection
شاخص بار گرمایی ()HLI
معیار خمیدگی و انحنا
()Curvature
فاصله از مناطق مسکونی
فاصله از زمینهای کشاورزی
فاصله از جاده
فاصله از راهآهن عبوری
فاصله از مراتع متوسط
فاصله از چشمه
فاصله از رودخانههای اصلی
فاصله از مناطق صخرهای

USGS

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM
DEM

اداره کل محیطزیست استان مرکزی

سازمان مراتع و جنگلها
اداره کل محیطزیست استان مرکزی
"

"

سازمان مراتع و جنگلها
اداره کل محیطزیست استان مرکزی
"

"

سازمان مراتع و جنگلها

و میش در مناطق مورد مطالعه از روش حداکثر آنتروپی در نرمافزار
 MaxEnt v3.3.3eاستفاده شد ( Phillipsو همکاران2006 ،؛Phillips
و  .)2008 ،Dudikروش آنتروپی بیشینه با توجه به برتری که نسبت
به دیگر مدلها دارد ( Elithو همکاران .)2006 ،در واقع یکی از نقاط
قوت این مدل به نسبت سایر مدلهای مورد استفاده در
مدلسازیهای زیستگاهی تعیین مهمترین عوامل تشریح کننده توزیع
گونه است (بهرامینژاد و همکاران .)1395 ،برای اجرای مدل در هر
محدوده بهترتیب  %75دادههای برای آموزش و  %25دادههای برای
آزمون مورد استفاده قرار گرفتند (رضایی و همکاران .)1396 ،اعتبارسنجی
مدل با استفاده از رویکرد آماری Receiver operating ( ROC
 )characteristicانجام گرفت .حساسیتسنجی مدل با استفاده از
تحلیل جکنایف انجام گرفت .پس از مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه
نتایج مدل با رایجترین حد آستانههای ( )Thresholdمدل ( Rado
 savljevicو 2014 ،Anderson؛ Caoو همکاران2013 ،؛  Rhodenو
همکاران )2017،مقایسه شد .در هنگام اجرای مدل در محدوده مورد
مطالعه همزمان تنایج اجرا و یادگیری مدل به محدوده آشیان بالقوه
نیز تعمیم داده می شود .انجام عمل تعمیم نتایج در هر اجرا نیز در
نرمافزار  MaxEntانجام گرفت.
همپوشانی و پهنای آشیان اکولوژیک :مقادیر آماری همپوشانی
زیستگاه ( Warrenو همکاران )2008 ،که مقدار همپوشانی بین
آشیانهای اکولوژیک را نمایش میدهد و همچنین پهنا و عرض
آشیان که تخصصگرایی ( )Thresholdو تخصصعمومی ()Generalist
را نمایش میدهد با استفاده از نرمافزار  ENMtools 1.3محاسبه
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محدودتری از محیط پیرامون را اشغال کرده است .این درحالی است
که پراکنش بالقوه قوچ و میشهای منطقه پلنگاب پهنه گستردهتری
را شامل شده است.

شدند .تحلیل همپوشانی آشیان اکولوژیک با استفاده از  2شاخص
 )1968 ،Schoener( Schoener’s Dو  Warren( Hellinger’s Iو
همکاران )2008 ،انجام گرفت .شاخصهای همپوشانی زیستگاه دارای
دامنه تغییر بین  0تا  1هستند ( )2013 ،Mirshamsiکه مقادیر باالی
آن به معنای همپوشانی کامل و مقادیر کم آن به معنای همپوشانی
کمت ر آشیان اکولوژیک است .شاخص پهنا یا عرض آشیان اکولوژیک
با دو شاخص  Levin’s B1و ) )1968 ،Levin( B2 (uncertaintyنیز
بیانگر میزان همپوشانی آشیان اکولوژیک است .مقادیر مربوط به این
شاخصها نیز بین  0تا  1در حال نوسان است که مقادیر نزدیک به 0
به معنای تخصصگرایی و مقادیر نزدیک به  1به معنای عدم تخصص
گرایی است ( Vorsinoو همکاران.)2013 ،
خوشهبندی با استفاده از الگوریتم ( :)K-Meansاین روش
از روشهای جزءبندی آنالیز خوشهای است که تالش میکند تا مجذور
میانگین بین مشاهدات و مرکز خوشه آنها حداقل شود .بدینصورت
که با انتخاب  Kخوشه اولیه بهصورت تصادفی شروع میگردد .در این
روش هر مشاهده در مرکز ثقل قرار میگیرد (مثالً با بهکار بردن فاصله
اقلیدسی) و دوباره مرکز هر خوشه مشخص میشود .در واقع خوشهبندی
یک روش یادگیری بدون نظارت است (Templو همکاران )2008 ،که
روی دستههای از قبل تعریف شده و یا ویژگی خاصی بهعنوان هدف
تأکید ندارد و نمونههای مشابه بههم را در یک حجم نمونهبندی میکند
(فیروزیجهانتیغ و عامری .)1394 ،ارزشهای پیکسلی بهازای تمام
نقاط حضور به تفکیک سه محدوده اصلی مورد مطالعه در نرمافزار
 ArcGIS10.2استخراج و سپس بررسی آمار توصیفی متغیرها و
خوشهبندی در نرمافزار  R 3.3.1انجام گرفت.

شکل  :2مطلوبیت زیستگاه و آشیان اکولوژیک قوچ و میش در مناطق
حفاظت شده (تصاویر باال) و آشیان اکولوژیک بالقوه (تصاویر پایین)

اعتبارسنجی :براساس نتایج حاصل اعتبارسنجی با استفاده از
رویکرد آماری  ROCاعتبار مدل در تمام اجراها خوب بوده (،0/85
 0/90و  )0/88و با مدل تصادفی در مهمترین حد آستانهها تفاوت
معنیداری داشته است .جدول  2اعتبارسنجی مدل و همچنین مقدار
حد آستانه را نمایش میدهد.
حساسیتسنجی :حساسیتسنجی مدلهای موردبررسی با استفاده
از تحلیل جکنایف انجام گرفت (شکل .)3براساس نتایج حاصل از
حساسیتسنجی مهمترین عوامل مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه گونه در
مناطق لشگردر -گلپرآباد شامل رطوبت ،ارتفاع و زبری است و عوامل
مهم در منطقه شکارممنوع پلنگاب شامل فاصله از مناطق مسکونی،
شیب و نمایه انحنا است .در مناطق الوند-چال خاتون -راسوند نیز
نمایه زبری ،فاصله از چشمه و فاصله از مناطق مسکونی بیشترین
تأثیر را در پراکنش قوچ و میش داشتهاند.

نتایج
شکل  2نتایج حاصل مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه و پراکنش
بالقوه آنها را نمایش میدهد براساس یافتههای حاصل از اجرای آشیان
اکولوژیک بالقوه گونه در مناطق الوند-چال خاتون راسوند فضای

جدول  :2نتایج حاصل از اعتبارسنجی مدل آنتروپی بیشینه
مقدار لجستیک حد آستانه
Fixed cumulative value

منطقه

AUC

1

لشگردر-گلپرآباد
پلنگاب
الوند-چال خاتون -راسوند

0/85
0/90
0/88

0/07
0/05
0/03

5
0/17
0/13
0/09

10
0/24
0/20
0/16

Minimum training presence

P-value

0/07
0/156
0/068

0
0
0
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شکل  :3حساسیتسنجی مدلسازی زیستگاه باال سمت چپ (لشگردر-گلپرآباد) ،باال سمت راست (منطقه شکارممنوع پلنگاب)،
پایین (الوند-چال خاتون-راسوند)

آمار توصیفی نقاط حضور :جدول  3میانگین متغیرهای محیطی
بهازای نقاط حضور را نمایش میدهد .براساس نتایج اکثر متغیرهای
زیستگاهی مناطق لشگردر-گلپرآباد و الوند-چال خاتون-راسوند دارای
مقادیری مشابه یکدیگر هستند .این نزدیکی را میتوان در متغیرهای
نمایه رطوبت ،نمایه قطع چشمانداز ،بار گرمایی ،نمایه زبری ،شیب،
فاصله از جاده ،فاصله از مراتع با کیفیت متوسط و فاصله از زمینهای
کشاورزی مشاهده کرد .نتایج حاصل از خوشهبندی مشاهدات نیز این
مهم را تائید کرد (شکل .)4
آشیان اکولوژیک :نتایج پراکنش گونه در محدوده آشیان بالقوه
نشان داد که همپوشانی آشیان اکولوژیک بین قوچ و میشهای مناطق
لشگردر -گلپرآباد منطقه پلنگاب بهمراتب بیشتر است .نتایج بررسی
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پهنای آشیان اکولوژیک در مناطق مورد مطالعه نیز نشان داد که قوچ و
میشهای مناطق راسوند-چال خاتون -الوند بیشترین تخصصگرایی
را در بین مناطق مورد مطالعه دارند .نتایج بررسی پارامترهای مذکور
در مرز محدوده مطالعاتی دارای نتایج مشابهی است میزان همپوشانی
آشیان اکولوژیک بین گونه بیان مناطق لشگردر-گلپرآباد با منطقه
پلنگاب بیشترین مقدار است ،مانند نتایج حاصل از بررسی عرض
آشیان اکولوژیک عرض آن در منطقه الوند-چال خاتون-راسوند نسبت
به مناطق دیگر باریکتر است .جداول  2و  3میزان همپوشانی آشیان
اکولوژیک و عرض آشیان اکولوژیک را بهصورت بالقوه و بالفعل نمایش

میدهند.
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شکل  :3خوشهبندی نقاط حضور بهروش K-Means

جدول  :3مقادیر میانگین و انحراف متغیرهای زیستگاهی
نام متغیر

لشگردر-گلپرآباد

پلنگاب

الوند-چال خاتون-راسوند

نمایه رطوبت
نمایه انحنا
ارتفاع
فاصله از راهآهن (متر)
فاصله از مناطق مسکونی (متر)
فاصله از زمینهای کشاورزی (متر)
فاصله از مراتع متوسط (متر)
فاصله از جاده (متر)
فاصله از صخره (متر)
فاصله از چشمه (متر)
نمایه قطع چشمانداز
بارگرمایی
نمایه زبری
شیب (درصد)

5/1±81/34
1/0±49/78
196±2250/84
1875±4521/03
941±2626/73
954±1912/70
0±2821/444
1461±3163/27
1070±1687/24
1224±1756/94
0/0±53/18
0/0±882/15
2/0±66/56
28/13±78/40

6/1±30/77
0-/0±54/67
186±2175/24
2977±32471/34
1054±3838/32
1415±3755/42
110±31/68
2776±6892/02
2469±29654/035
1437±2480/05
0/0±49/17
0/0±918/08
2/0±47/72
25/17±22/74

6/1±01/80
0/0±25/90
320±2532/01
8322±11834/59
1030±3202/66
1166±1858/74
1720±2539/39
1496±3046/53
560±545/25
813±2585/56
0/0±56/20
0/0±84/16
2/0±58/731
27/15±77/44

جدول  : 3تغییرات پارامترهای اندازه آشیان در محدوده آشیان بالقوه
شاخص همپوشانی آشیان بالقوه
گلپرآباد-لشگردر

راسوند-الوند-چال خاتون

پلنگاب

شاخص

D

I

D

I

D

I

گلپرآباد-لشگردر
پلنگاب
راسوند-الوند-چال خاتون

1
0/50
0/30

1
0/80
0/55

0/50
1
0/18

0/80
1
0/42

0/30
0/18
1

0/55
0/42
1

معیار
دامنه نوسان

پهنای آشیان اکولوژیک بالقوه
B1

B2

B1

B2

B1

B2

0/24

0/93

0/40

0/96

0/06

0/85

71

بررسی آشیان بومشناختی قوچ و میش در مناطق حفاظتشده لشگردر -گلپرآباد....

کرمی و شایسته

جدول  :4تغییرات پارامترهای اندازه آشیان در محدوده مناطق حفاظتشده
شاخص همپوشانی آشیان بالفعل
گلپرآباد-لشگردر

راسوند-الوند-چال خاتون

پلنگاب

شاخص

D

I

D

I

D

I

گلپرآباد-لشگردر
پلنگاب
راسوند-الوند-چال خاتون

1
0/43
0/2

1
0/60
0/28

0/43
1
0/31

0/60
1
0/52

0/2
0/31
1

0/28
0/52
1

معیار
دامنه نوسان

پهنای آشیان اکولوژیک بالفعل
B1

B2

B1

B2

B1

B2

0/68

0/97

0/55

0/96

0/45

0/95

بحث
مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر روی پراکنش گونه در مناطق
لشگردر-گلپرآباد متغیرهای نمایه رطوبت ،ارتفاع و زبری است.
براساس نتایج حاصل از منحنیهای پاسخ گونه به شرایط محیطی با
افزایش مقدار شاخص رطوبت از مطلوبیت زیستگاه کاسته میشود.
این امر نشان میدهد که قوچ و میش در مناطق لشگردر و گلپرآباد
از آبراههها دوری کرده و معموالً در تپهماهورهای این مناطق پراکنش
دارند .درمجموع پاسخ گونه به ارتفاع نشان داد که با افزایش ارتفاع تا
 2500متری بر مطلوبیت زیستگاه گونه افزوده میشوند .پاسخ گونه
به نمایه زبری نشان میدهد که با افزایش زبری زیستگاه بر مطلوبیت
آن تا حد  2/5افزوده و از این مقدار به بعد از مطلوبیت زیستگاه گونه
کاسته میشود .نتایج بررسی در مجموع نشان میدهد که قوچ و میشهای
منطقه به ارتفاعات باال تمایلی ندارند و محدوده مناسب برای پراکنش
آن حد گستردگی تپهماهورهای موجود است .متغیرهای موثر در
منطقه شکارممنوع پلنگاب نیز شامل فاصله از مناطق مسکونی ،شیب
و نمایه انحنا است .با افزایش فاصله از مناطق مسکونی بر مطلوبیت
زیستگاه گونه تا فاصله  3000متری افزوده میشود از این فاصله تا
فاصله  5000متری مطلوبیت زیستگاه ثابت و از این فاصله به بعد از
مطلوبیت زیستگاه کاسته میشود .بررسی پارامتر شیب نشان داد با
افزایش شیب تا شیب  17درصد بر مطلوبیت زیستگاه گونه افزوده و
سپس از این شیب به بعد از مطلوبیت زیستگاه گونه کاسته میشود.
بررسی مقادیر نمایه انحنا در محدوده مورد مطالعه نشان داد که با
افزایش نمایه انحنا تا مقدار  0بر مطلوبیت زیستگاه افزوده و سپس از
این مقدار به بعد از مطلوبیت زیستگاه کاسته میشود .با توجه به
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اینکه مقدار آماره این نمایه در حداکثر مطلوبیت برابر  0است میتوان
نتیجه گرفت که گونه در منطقه شکارممنوع پلنگاب پهنههای از
سیمای سرزمین را انتخاب میکند که دارای شکل مقعر هستند .این
تمایل به معنای این است که حضور در مناطقی با شکل صاف برای
گونه مطلوب نیست .بررسی تحلیل جکنایف در مناطق الوند-جال
خاتون -راسوند نشان داد قوچ و میش در این  3منطقه به بیشترین
مقدار تحت تأثیر نمایه زبری ،فاصله از چشمه و فاصله از مناطق
مسکونی است .با افزایش میزان زبری تا مقدار  3بر مطلوبیت زیستگاه
افزوده میشود و از این مقدار به بعد از مطلوبیت زیستگاه کاسته
میشود نتایج پاسخ به این عامل مانند پاسخ قوچ و میشهای مناطق
لشگردر -گلپرآباد به این متغیر است .با افزایش فاصله تا فاصله 2000
متری بر مطلوبیت زیستگاه گونه اضافه اما از این فاصله به بعد از
مطلوبیت آن کاسته میشود .پاسخ به متغیر مناطق مسکونی در
خصوص این مناطق نشان داد در مجموع با افزایش فاصله از مناطق
مسکونی بر مطلوبیت زیستگاه گونه در این مناطق افزوده میشود .در
مطالعه انصاری ( )1395در مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گوسفند
وحشی در مناطق هفتاد قله ،جاسب ،موته ،پلنگ دره و راسوند
متغیرهای شیب ،فاصله از جاده شوسه و ارتفاع بیشترین تأثیر را در
پراکنش گونه داشتهاند .در این بررسی نقاط حضور تمام مناطق به
تفکیک مناطق وارد مدلسازی نشده است و طبعاً دارای نتایج متفاوت
خواهد بود .در مطالعه رمیاز و همکاران ( )1396ارتفاع مطلوب برای
قوچ و میش در منطقه پرور تا  2500محاسبه گردیده است .در محدوده
لشگردر-گلپرآباد نیز نتایج مشابه است ،اما در منطقه پلنگاب مطلوبیت
تا  2800متری افزایش مییابد و این مطلوبیت برای مناطق الوند-چال
خاتون-راسوند تا ارتفاع  3200متری مشاهده شد .در مطالعه انصاری
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( )1395ارتفاع  3500متری برای مناطق مورد مطالعه مناسب تشخیص
داده شد )1983( Mallon .به مهاجرت ارتفاعی قوچ و میشهای اوریال
اشارهکرده و بیان نموده است که قوچ و میش اوریال بهطور میانگین
در ارتفاع  3000تا  4250متری زندگی میکند اما در زمستان بهدلیل
سرما به نقاط پاییندست با ارتفاع  3250تا  3400متری مهاجرت
ارتفاعی میکند .شیب مطلوب برای گونه برابر در مناطق لشگردر
گلپرآباد برابر تا  20درصد دارای مطلوبیت است این مؤلفه در منطقه
شکارممنوع پلنگاب برابر  %15و در منطقه الوند-چال خاتون -راسوند
برابر  %20محاسبه گردید .در مطالعه احمدپور و همکاران ( )1394در
منطقه دره انجیر یزد شیب بین  30تا  42درصد برای گونه مطلوب
عنوان شد که در تمام مناطق با یافتههای این بررسی متفاوت است.
بررسی مقادیر کمی از متغیرهای مؤثر بر روی آشیان اکولوژیک نشان
میدهد (جدول  )3که بیشتر متغیرهای اندازهگیری شده بهازا نقاط
حضور دارای مقادیر مشابه در مناطق لشگردر-گلپرآباد و الوند-چال
خاتون-راسوند هستند .بهعبارتی مقادیر مربوط به این متغیرهای بهازا
نقاط حضور در این دو منطقه بههم شباهت دارد نتایج حاصل از
خوشهبندی  K-Meansنیز این نتیجه را تائید کرد (شکل  ،)4اما
بررسی نتایج حاصل از مدل مکسنت نشان داد که توزیع این شرایط
در پهنه آشیان اکولوژیک بالقوه آشیان تخصصیتری را برای مناطق
الوند-چال خاتون -راسوند فراهم میکند .این مهم با توجه به نقشه
پراکنش حاصل از مدلهای مطلوبیت کامالً آشکار و مشهود است.
نتایج این بررسی معیارهای آشیان اکولوژیک قوچ و میش در مناطق
مجاور یکدیگر متفاوت است .توجه به نتایج مدل در شکل  3نشان
میدهد که قوچ و میشهای منطقه پلنگاب به قادر به حضور در دامنه
وسیعی از شرایط هستند این مهم توسط معیارهای پهنای آشیان B1
و  B2تائید شده است .بهطوریکه دامنه پراکنش و انتشار آنها مناطق
لشگردر-گلپرآباد و الوند-چال خاتون-راسوند را دربر میگیرد انطباق
آشیان اکولوژیک قوچ و میش مناطق لشگردر-گلپرآباد در امتداد نوار
انتشار آن با دامنه انتشار گونه در الوند-چال خاتون-راسوند شباهت
بیشتری دارد .در مجموع قوچ و میش در مناطق نامبرده شده بیشترین
تخصصگرایی را در الوند-چال خاتون-راسوند و مقادیر کمتری از این
مؤلفه در قوچ و میشهای منطقه شکارممنوع پلنگاب قابلمشاهده
است .نتایج حاصل از بررسی وضعیت آشیان اکولوژیک در کنار روشهای
مطالعه زیستگاهی میتواند نقش بسیار مهم و قابلتوجهی در مدیریت
گونه داشته باشد ،که نمود یکی از کاربردهای آن میتواند جابهجایی
گونهها باشد .انتقال گونههای در مدیریت حیات
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وحش سابقه طوالنی دارد که در صورت درنظر گرفتن ژنتیک جمعیت
میتواند نقشهای مهمی همچون تأمین ثبات ،حفظ تنوع زیستی،
جریان ژن و کاهش درونآمیزی را بهدنبال داشته باشد .ماحصل تمام
مواد ذکر شده خدمت اکوسیستم به انسان است.
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