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شده مناطق حفاظت در (Ovis oriantalis) شناختی قوچ و میشبررسی آشیان بوم

 راسوند و پلنگاب -خاتونچال-گلپرآباد، الوند -لشگردر
 

 

 

 1396 اسفندتاریخ پذیرش:            1396 ذرآ تاریخ دریافت:

 

 چکیده

گلپرآباد، پلنگاب و -شده لشگردرمناطق حفاظت( Ovis oriantalis) منظور بررسی آشیان اکولوژیک بالقوه قوچ و میشاین مطالعه به

سازی شدند. سپس با استفاده مدل راسوند انجام گرفته است. متغیرهای زیستگاهی مشابه در تمام زیستگاه شناسایی و رقومی -تونخاچال-الوند

منظور دستیابی به آشیان اکولوژیک بالقوه آشیان اکولوژیک بالفعل گونه در محدوده مناطق مورد مطالعه بررسی شد. به( MaxEnt) آنتروپی بیشینه

نیز با استفاده از مدل آنتروپی بیشینه انجام گرفت. مقادیر  سازی آشیان اکولوژیک بالقوهمدل تمام مناطق نامبرده را در برگیرد انتخاب و که محدوده

گیری شد. نتایج تحلیل خوشه نشان داد که براساس متغیرهای زیستگاهی نقاط پوشانی و پهنای آشیان اکولوژیک گونه مذکور اندازهمیزان هم

پوشانی ترین هممدل آنتروپی بیشینه بیش اما براساس نتایج ،ترین شباهت را دارندراسوند بیش -چال خاتون-گلپرآباد و الوند-لشگردر حضور، مناطق

گرایی قوچ و میش در آشیان گلپرآباد بوده و از طرفی میزان تخصص-آشیان اکولوژیک بالقوه و بالفعل بین منطقه شکارممنوع پلنگاب و لشگردر

 راسوند بیش از سایر مناطق بوده است.-چال خاتون-و بالفعل در مناطق الوند بالقوه
 

  گرایی، مطلوبیت زیستگاهقوچ و میش، پهنای آشیان اکولوژیک، تخصص کلمات کلیدی:
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متغیرهای زیستگاهی نقشهها بهازا نقاط حضور استخراج و سپس از آنالیز خوشهای K-Means بهمنظور خوشهبندی نقاط حضور براساس شباهت 

 ،)B2 (uncertainty) ،Levin’s B1( و پهنا )Hellinger’s I ،Schoener’s D( استفاده شد. درنهایت با استفاده از شاخصهای همپوشانی
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 مقدمه

های متعدد در روند انقراض و در معرض خطر قرار گرفتن گونه       

اشته که راهبردهای شناسان حفاظت را بر آن دسراسر جهان، زیست

مختلفی را در راستای حفظ گونه ارائه دهند. راهبرهای مذکور شامل 

 حفاظت در محل، حفاظت خارج از محل و ایجاد جمعیت جدید است

ها و های متعدد برنامه انتقال گونه(. شکست1391ملکیان و همامی، )

تی قوی ها بدون توجیه حفاظها، انتقال گونهبر بودن این برنامههزینه

وحش است. یکی از مواردی که مدیران حیاترو کرده را با تردید روبه

ها باید توجه کنند وجود زیستگاه و سرزمین در بحث انتقال گونه

مناسب و تأمین شرایط آشیان اکولوژیک گونه در مقصد است. آشیان 

شناختی شامل سه بعد اصلی یعنی مکان )فضا(، غذا و زمان است بوم

(Krebs ،1999آشیان اکولوژیک درواقع محدوده .) ای از یک یا چند

عامل محیطی است که رشد، تکثیر و بقای یک موجود زنده در آن 

فقط محل زندگی موجود، بلکه نقش عملی پذیر است. آشیان نه امکان

کند )محمدیان و موجود زنده را در رابطه با سایر عوامل مشخص می

آگاهی کامل از آشیان اکولوژیک گونه  رو با(. ازاین1395طهماسبی، 

دالیل توان مناطقی مختلف برای معرفی و معرفی مجدد را که بهمی

مختلف اکنون در محدوده پراکنش نیستند بررسی و مقایسه کرد. در 

شرایط محیطی  -1دهد که گونه در محیط نشان میواقع حضور یک

ها )صیادی، ن گونهکنش بیبرهم -2دهد، گونه را میاجازه رشد به آن

محیط به شکل  -3زیستی( حضور گونه را ممکن کرده رقابت و هم

 Hirzelدهد )واقعی در دسترس است و توانایی پراکنش را به گونه می

توان با استفاده از اطالعات مناطق حضور گونه . لذا می(Lay ،2005و 

های روشکارگیری یکسان شناسایی کرد. امروزه به را با شرایط مناطقی

 GIS= Geographic)آماری مناسب و سیستم اطالعات جغرافیای 

Information Systemشناسی توسعه پیداکرده است سرعت در بوم( به

(Zare Chahouki  ،با 1395 ، کرمی و همکاران،2007و همکاران )

های پراکنش زیستگاه ، مدلGISظهور فنون جدید آماری و ابزار 

ها، توزیع و پراکنش ژی کاربرد پیدا کردند. مدلسرعت در علم اکولوبه

و  Guisanدهند )گونه را در میان زیستگاه خود نشان میاحتمالی یک

Zimmermann ،2000.) های آماری های مطلوبیت زیستگاه، مدلمدل

ها زیست آنها یا جوامع را به محیطهستند که توزیع جغرافیایی گونه

رت سامانه اطالعات جغرافیایی را با ها قدکند. این مدلمرتبط می

آمیزند تا ارتباط بین گونه و ابزارهای آماری چندمتغیره درهم می

صورت فرمول درآورده و تأثیر پارامترهای مؤثر بر زیستگاه آن را به

توانند احتمال حضور ها میمطلوبیت زیستگاه را کمّی کنند. این مدل

جه به اوضاع محیطی آن برآورده گونه در یک نقطه از زیستگاه را با تو

( Ovis orientalis(. قوچ و میش )1389اسفندآباد، کنند )شمس

های گاوسانان است و انواع زیرگونه سمان و خانوادهزوج از راسته ایگونه

پذیر ( در رده حفاظتی آسیبIUCNآن بر طبق نظر اتحادیه حفاظت )

ی قوچ ومختلفی بر رمطالعات  (.1392قرار دارد )مروتی و همکاران، 

( 2012) و میش انجام گرفته است. در مطالعه گلجانی و همکاران

اتصاالت زیستگاهی قوچ و میش البرز از فصل تابستان به پاییز در 

های مطلوبیت بررسی قرار گرفت. لکه مورد جاجرود هشدحفاظت منطقه

زیستگاه در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل آشیان 

و از  شناسایی شد ( Ecological Niche Factor Analysis) اکولوژیک

های زیستگاهی استفاده شد. نتایج ترین هزینه برای اتصال لکهتابع کم

مطالعه نشان داد که گونه در هر دو فصل در دامنه باریکی از شرایط 

کند. براساس نتایج این مطالعه گونه کریدورهای محیطی زندگی می

 کند.درصد را انتخاب می 15گریزگاه و با شیب باالی نزدیک به 

 ( زیستگاه قوچ و میش را در ایران 1396) ابراهیمی و همکاران

متغیر  12سازی کردند. در این مطالعه از روش آنتروپی بیشینه و مدل

توپوگرافی و متغیرهای کاربری/پوشش  محیطی شامل متغیرهای

شده و شیب ه از مناطق حفاظتزمین استفاده شد. براساس نتایج فاصل

 اند.ترین تاثیر را در مطلوبیت زیستگاه گونه مورد مطالعه داشتهبیش

Salas قوچ  زمستانه و تابستانه زیستگاه مطلوبیت( 2017)همکاران  و

 Pamir) پامیر کوهستان در (Marco Polo argali) مارکوپولو میش و

Mountains) این در. کردند سازیمدل تاجیکستان شرقیجنوب در 

 Generalized Linear) یافته تعمیم خطی مدل هایروش از مطالعه

Model )، تصادفی جنگل (Random Forest)، رگرسیون استرپ بوت 

(Boosted Regression Tree،) بیشینه آنتروپی (Maxent) رگرسیون و 

 (Multivariate Adaptive Regression Splines) اسپیالین چندمتغیره

 رودخانه به نزدیک مناطق تابستان در گونه نتایج براساس. شد ادهاستف

 20 تا 0 بین هایشیب و تابستان در مهم متغیرهای عنوانبه سبز و

 هایمدل مقایسه. بودند زیستگاهی متغیرهای ترینمهم ماد درجه

 AUC (Area Under the زیرمنحنی سطح آماره وسیلهبه مختلف

Curve) و TSS (True Skill Statistic )استرپ بوت روش و شد انجام 

 شده ذکر مدل پنچ میان در مدل اجرای برای مناسب روشی رگرسیون

( به مطالعه و بررسی مطلوبیت زیستگاه 2017) و همکاران Bragin .بود

در مغولستان پرداختند. در  Capra sibericaو  Ovis ammonدو گونه 

هی و سختی و ها تراکم پوشش گیااین مطالعه از شاخص
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اط قعنوان متغیرهای زیستگاهی استفاده شد. ثبت نناهمواری زمین به

گستره خانگی گونه  گرفت متری انجامگونه با استفاده از رادیو تله حضور

محاسبه  kernelو  MCP (Minimum Convex Polygons)به دو روش 

نگی عنوان گستره خاگردید. سپس با استفاده از ناحیه محاسبه شده به

متغیرهای زیستگاهی و مطلوبیت زیستگاه محاسبه شد. براساس نتایج 

ای، های متراکم صخرهنقاط حضور هردو گونه به زیستگاه این مطالعه

ای کوتاه همبستگی داشته های گیاهی کم تراکم و گیاهان بوتهپوشش

وحش و بررسی آشیان های حیاتمطالعات مختلفی بر روی گونه است.

گیری پهنای آشیان اکولوژیک اندازهها انجام گرفته است. ناکولوژیک آ

 گیری تغییرات محدوده پراکنشهای متفاوتی مانند اندازهروشبه

تجزیه  (،2016و همکاران،  Hosseinian؛ 1396)کفاش و یوسفی، 

دان )موسوی، ( و مطالعه چینه1395سرگین )رضایی و همکاران، 

ها پیرامون تجزیه آشیان ررسیبتر . بیشپذیر استمکانا (1390

 Rochaو  Bergalloاکولوژیک نیز بر روی خزندگان انجام گرفته است )

؛ 2007و همکاران،  Rouag؛ Luiselli ،1994و  Capula؛ 1994

ی ذکر شده برای ها(. در میان روش1393گنگ و همکاران، صفری

د رسنظر میآشیان اکولوژیک به پوشانیبررسی وضعیت پهنا و هم

های ترین روشهزینههای مطلوبیت زیستگاه از کماستفاده از روش

توان پهنای مورد بررسی باشند که با توجه به متغیرهای ورودی می

لذا  .آشیان اکولوژیک را با توجه به آن دسته از متغیرها تفسیر کرد

یکی از اهدف این مطالعه بررسی شرایط زیستگاهی و آشیان اکولوژیک 

پلنگاب  -2گلپرآباد -شده لشگردرحفاظت -1در مناطق قوچ و میش 

مناطق ذکر شده باعث  الوند است. نزدیکی-چال خاتون-راسوند -3و 

عنوان یک محدوده مطالعاتی سازی هر دو منطقه بهشد در مدل

که سیمای غالب اکثر مناطق مذکور بررسی شوند از طرفی توجه به این

ر از اهداف این مطالعه بررسی دهد یکی دیگماهور پوشش میرا تپه

 توزیع گونه در این محدوده در برگیرنده سیمای مشابه است.

 

 هامواد و روش

 وسعتی با لشگردر شدهحفاظت منطقه: محدوده مورد مطالعه       

 شهر شرقیجنوب و شرق در و همدان استان در هکتار 16000 معادل

 کوه توده و آهنگران کوهرشته دو شامل منطقه است شدهواقع مالیر

 و مترمیلی 8/288 برابر منطقه ساالنه بارندگی میانگین. است سرده

 منطقه .است گرادسانتی درجه 40/13 برابر منطقه دمای ساالنه میانگین

 در هکتار، 8326 مساحت با آباد گلپر شدهحفاظت

 همدان استان مالیر، شهرستان شرقیجنوب کیلومتری 40 حدود فاصله

 آن از هاییقسمت و ماهورهاتپه شامل منطقه این. است گردیده واقع

 دارای کل در و دارد وجود دشتی مناطق دستپایین در و ایصخره

 شماربه غربی زاگرس هایکوه پیش جزء و است کوهستانی سیمای

(. منطقه شکارممنوع پلنگاب با 1396کرمی و همکاران، ) آیدمی

لع غربی استان مرکزی و در هکتار در ض 23000وسعت تقریبی 

شهرستان خنداب قرارگرفته است و پوشش گیاهی منطقه شامل 

اداره ) ای استای و درختچههای مختلفی از گیاهان علفی، بوتهگونه

شده منطقه حفاظت (.1395زیست استان مرکزی، کل حفاظت محیط

کیلومتری  20همین نام در کوهی بهالوند خمین در امتداد رشته

شده است. شرقی شازند واقعکیلومتری جنوب 30ستان خمین و شهر

متر میلی 380متوسط بارش  .متر( است 3096) بلندترین قله آن الوند

وحش درجه است. پناهگاه حیات -31و  38و حداکثر حداقل دما 

شده است  کیلومتری جنوب شهر شازند واقع 1راسوند شازند در 

تا  0و میانگین درجه حرارت بین  ترممیلی 430آن  میانگین بارش در

 13897درجه است. منطقه شکارممنوع چال خاتون با وسعت  11

هکتار در شهرستان شازند واقع گردیده است. این منطقه ازنظر 

تورانی تعلق دارد یکی از بلندترین  -جغرافیایی گیاهی به ناحیه ایرانی

کوه راسوند رشتهکوه چال خاتون که در راستا و امتداد های رشتهقله

(. در 1396جهانگردی و توریسم، ) قرار دارد قله سخت سیاه است

گلپرآباد( -لشگردر) گلپرآبادمطالعه مناطق مجاور هم مانند لشگردر و 

راسوند( مرز این –خاتونچال-راسوند )الوند -خاتونو الوند، چال

ی سازعنوان یک منطقه وارد مدلمناطق یکسان درنظر گرفته شد و به

منظور نیل به آشیان اکولوژیک بالقوه گونه با توجه به درنظر شدند. به

گرفتن مرزهای مناطق مورد مطالعه و نیز وجود سایر عوامل موثر بر 

پستی بلندی، پراکنش تپه ) سیمای سرزمین مناطق حضور مانند

عنوان محدوده محاسبه آشیان اکولوژیک بالقوه درنظر به مرزی ماهور(

 .هددمحدوده این مرز را نمایش می 1شکل گرفته شد. 

منظور بررسی پراکنش بالقوه گونه در به: متغیرهای زیستگاهی       

 یاز و همکاران،رم) گرفته های انجامپژوهش براساس مطالعه تحت مناطق

؛ 1392زاده و همکاران، ؛ سرهنگ1394؛ جعفری و همکاران، 1396

ه به پارامترهای تغییرات سیمای و با توج (1394احمدپور و همکاران، 

انتخاب شدند. از متغیرهای مورد بررسی  1سرزمین متغیرهای جدول 

بین الیه اطالعاتی فاصله از مناطق مسکونی و فاصله از مناطق شهری 

 های اصلی و چشمه با آبراهه همبستگی باالیو فاصله از رودخانه
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فاصله از آبراهه ( وجود داشت که الیه فاصله از مناطق شهری و 8/0)

 30×30های اطالعاتی با اندازه سلولی از تحلیل حذف گردید. تمام الیه

مورد استفاده  متغیرهای تمام شدند. تهیه  10.2ArcGIS افزارنرم در متر

ازای کل محدوده مرز آشیان بالقوه نیز برای اجرا در یک محدوده به

 تهیه شدند.

 تغییرات دامنه و تهیه منبع بررسی، مورد زیستگاهی متغیرهای :1 جدول

 منبع تهیه نام متغیر ردیف

 USGS ارتفاع 1

 DEM جهت 2

 DEM (Roughness) ینمایه زبر 3

 DEM (CTIنمایه رطوبت ) 4

 DEM )درصد( یبش 5

6 
منطقه  اندازچشممعیار برش 

(Dissection) 
DEM 

 DEM (HLI) ییگرمااخص بار ش 7

8 
 معیار خمیدگی و انحنا

(Curvature) 
DEM 

 زیست استان مرکزیاداره کل محیط فاصله از مناطق مسکونی 9

 هاسازمان مراتع و جنگل های کشاورزیفاصله از زمین 10

 زیست استان مرکزیاداره کل محیط فاصله از جاده 11

 "            " عبوری آهنراهفاصله از  12

 هاسازمان مراتع و جنگل فاصله از مراتع متوسط 13

 زیست استان مرکزیاداره کل محیط فاصله از چشمه 14

 "            " های اصلیفاصله از رودخانه 15

 هاسازمان مراتع و جنگل یاصخرهفاصله از مناطق  16

های با منطقه ترانسکت برای ثبت نقاط در: نقاط حضور گونه       

 ( در منطقه مستقر1396یاز و همکاران، )رممتغیر و با طول  5/2 عرض

های حضور گونه و شدند. از نمایهفصول مختلف پیمایش  و در طول

 برای نیز مشاهده مستقیم برای ثبت نقاط حضور گونه استفاده شد.

 بازدیدهای طی ها،نمایه به مربوط حضور نقاط مجدد ثبت از جلوگیری

نقاط حضور گونه با استفاده از . شدندمی پاک هانمایه این میدانی

با  شد. ثبت (Global Position System) یاب جهانیسامانه موقعیت

 ،توجه به بررسی کلی نقاط حضور جهت مقایسه آشیان اکولوژیک

شدند.  آوریحضور به شکل ساالنه و بدون توجه به فصل جمع هایداده

آوری شده برای هرمنطقه مورد مطالعه ععبارتی نقاط حضور جمبه

 است. 1395برآیندی از تمام نقاط حضور درتمام طول سال 

آشیان اکولوژیک قوچ  سازیمدل جهت: مدل آنتروپی بیشینه     

افزار و میش در مناطق مورد مطالعه از روش حداکثر آنتروپی در نرم

MaxEnt v3.3.3e استفاده شد (Phillips ،؛2006 و همکاران Phillips 

. روش آنتروپی بیشینه با توجه به برتری که نسبت (Dudik، 2008 و

واقع یکی از نقاط  در .(2006 و همکاران، Elith) ها داردبه دیگر مدل

های مورد استفاده در قوت این مدل به نسبت سایر مدل

ترین عوامل تشریح کننده توزیع های زیستگاهی تعیین مهمسازیمدل

(. برای اجرای مدل در هر 1395نژاد و همکاران، بهرامی) گونه است

های برای داده %25های برای آموزش و داده %75ترتیب محدوده به

اعتبارسنجی  (.1396 همکاران، و رضایی) گرفتند قرار استفاده مورد آزمون

 ROC (Receiver operatingمدل با استفاده از رویکرد آماری 

characteristic ) سنجی مدل با استفاده از گرفت. حساسیتانجام

زیستگاه گونه  سازی مطلوبیتمدل از گرفت. پس نایف انجامتحلیل جک

 Rado) مدل (Threshold) هایآستانه حد ترینرایج با مدل نتایج

savljevic  وAnderson ،2014؛Cao  ،؛ 2013و همکارانRhoden  و

ل در محدوده مورد ( مقایسه شد. در هنگام اجرای مد2017همکاران،

به محدوده آشیان بالقوه  زمان تنایج اجرا و یادگیری مدلمطالعه هم

شود. انجام عمل تعمیم نتایج در هر اجرا نیز در نیز تعمیم داده می

 انجام گرفت. MaxEntافزار نرم

پوشانی مقادیر آماری هم اکولوژیک: آشیان پهنای و پوشانیهم       

پوشانی بین ( که مقدار هم2008کاران، و هم Warren) زیستگاه

چنین پهنا و عرض دهد و همهای اکولوژیک را نمایش میآشیان

 (Generalist) عمومیو تخصص (Threshold) گراییآشیان که تخصص

محاسبه   1.3ENMtools افزاردهد با استفاده از نرمرا نمایش می

 
 نقاط حضور گونهتصویر مناطق مورد مطالعه و : 1شکل
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شاخص  2ه از پوشانی آشیان اکولوژیک با استفادشدند. تحلیل هم

Schoener’s D (Schoener ،1968)  وHellinger’s I (Warren  و

پوشانی زیستگاه دارای های همانجام گرفت. شاخص (2008همکاران، 

( که مقادیر باالی Mirshamsi ،2013) هستند 1تا  0دامنه تغییر بین 

پوشانی پوشانی کامل و مقادیر کم آن به معنای همآن به معنای هم

ر آشیان اکولوژیک است. شاخص پهنا یا عرض آشیان اکولوژیک تکم

 نیز  B2 (uncertainty) (Levin ،1968) و Levin’s B1با دو شاخص 

مقادیر مربوط به این  است. اکولوژیک پوشانی آشیانمیزان هم بیانگر

 0در حال نوسان است که مقادیر نزدیک به  1 تا 0ها نیز بین شاخص

 به معنای عدم تخصص 1ی و مقادیر نزدیک به گرایبه معنای تخصص

 (.2013و همکاران،  Vorsino) گرایی است

این روش (: K-Meansز الگوریتم )ابندی با استفاده خوشه       

کند تا مجذور ای است که تالش میآنالیز خوشه بندیهای جزءروش از

ت صورحداقل شود. بدین هامیانگین بین مشاهدات و مرکز خوشه آن

در این  گردد.صورت تصادفی شروع میخوشه اولیه به Kکه با انتخاب 

کار بردن فاصله گیرد )مثالً با بهروش هر مشاهده در مرکز ثقل قرار می

بندی شود. در واقع خوشهخوشه مشخص می هر مرکز دوباره و اقلیدسی(

( که 2008 و همکاران،Templ) یک روش یادگیری بدون نظارت است

عنوان هدف اصی بهخشده و یا ویژگی  های از قبل تعریفهروی دست

کند بندی میم نمونههم را در یک حجهای مشابه بهو نمونه ندارد تأکید

ازای تمام های پیکسلی به(. ارزش1394تیغ و عامری، جهان)فیروزی

 افزارنقاط حضور به تفکیک سه محدوده اصلی مورد مطالعه در نرم

10.2ArcGIS راج و سپس بررسی آمار توصیفی متغیرها واستخ 

 انجام گرفت. R 3.3.1 افزاردر نرم بندیخوشه
        

 نتایج
مطلوبیت زیستگاه گونه و پراکنش  سازیمدل حاصل نتایج 2 شکل       

های حاصل از اجرای آشیان دهد براساس یافتهرا نمایش می هاآن بالقوه

چال خاتون راسوند فضای -ونداکولوژیک بالقوه گونه در مناطق ال

محدودتری از محیط پیرامون را اشغال کرده است. این درحالی است 

تری های منطقه پلنگاب پهنه گستردهکه پراکنش بالقوه قوچ و میش

 را شامل شده است.

سنجی با استفاده از اساس نتایج حاصل اعتباربر: اعتبارسنجی       

، 85/0اعتبار مدل در تمام اجراها خوب بوده ) ROCرویکرد آماری 

تفاوت  هاترین حد آستانهمدل تصادفی در مهم ( و با88/0و  90/0

چنین مقدار ل و هماعتبارسنجی مد 2داری داشته است. جدول یمعن

 دهد.حد آستانه را نمایش می

استفاده  با موردبررسی هایمدل سنجیحساسیت :سنجیحساسیت       

 از حاصل نتایج براساس (.3شکل) گرفت انجام نایفجک تحلیل از

ترین عوامل مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه گونه در سنجی مهمحساسیت

و عوامل  ارتفاع و زبری است گلپرآباد شامل رطوبت، -مناطق لشگردر

مهم در منطقه شکارممنوع پلنگاب شامل فاصله از مناطق مسکونی، 

راسوند نیز  -چال خاتون-شیب و نمایه انحنا است. در مناطق الوند

ترین نمایه زبری، فاصله از چشمه و فاصله از مناطق مسکونی بیش

 اند.تأثیر را در پراکنش قوچ و میش داشته
 

 ایج حاصل از اعتبارسنجی مدل آنتروپی بیشینه: نت2جدول 

 مقدار لجستیک حد آستانه 

 AUC   منطقه                             
Fixed cumulative value  

1             5              10  Minimum training presence P-value 

 0 07/0 24/0 17/0 07/0 85/0 لپرآبادگ-لشگردر

 0 156/0 20/0 13/0 05/0 90/0 پلنگاب

 0 068/0 16/0 09/0 03/0 88/0 اسوندر -ال خاتونچ-الوند

 
: مطلوبیت زیستگاه و آشیان اکولوژیک قوچ و میش در مناطق 2 شکل

 تصاویر پایین() اکولوژیک بالقوهحفاظت شده )تصاویر باال( و آشیان 
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 ،منطقه شکارممنوع پلنگاب() تسمت راس باال ،گلپرآباد(-لشگردر) سمت چپباال سازی زیستگاه سنجی مدلحساسیت :3 شکل

 راسوند(-چال خاتون-الوند) پایین
  

میانگین متغیرهای محیطی  3 جدول: حضور نقاط توصیفی مارآ       

دهد. براساس نتایج اکثر متغیرهای ازای نقاط حضور را نمایش میبه

 راسوند دارای-چال خاتون-لوندگلپرآباد و ا-زیستگاهی مناطق لشگردر

توان در متغیرهای مقادیری مشابه یکدیگر هستند. این نزدیکی را می

ایه زبری، شیب، من گرمایی، انداز، بارنمایه رطوبت، نمایه قطع چشم

های مینفاصله از جاده، فاصله از مراتع با کیفیت متوسط و فاصله از ز

بندی مشاهدات نیز این کشاورزی مشاهده کرد. نتایج حاصل از خوشه

   (.4شکل ) مهم را تائید کرد

 

نتایج پراکنش گونه در محدوده آشیان بالقوه : آشیان اکولوژیک       

های مناطق آشیان اکولوژیک بین قوچ و میشپوشانی نشان داد که هم

تر است. نتایج بررسی مراتب بیشگلپرآباد منطقه پلنگاب به -لشگردر

که قوچ و  داد مطالعه نیز نشان پهنای آشیان اکولوژیک در مناطق مورد

گرایی ترین تخصصالوند بیش -چال خاتون-های مناطق راسوندمیش

د. نتایج بررسی پارامترهای مذکور را در بین مناطق مورد مطالعه دارن

پوشانی در مرز محدوده مطالعاتی دارای نتایج مشابهی است میزان هم

گلپرآباد با منطقه -آشیان اکولوژیک بین گونه بیان مناطق لشگردر

مانند نتایج حاصل از بررسی عرض  ،ترین مقدار استپلنگاب بیش

راسوند نسبت -نچال خاتو-آشیان اکولوژیک عرض آن در منطقه الوند

پوشانی آشیان میزان هم 3و  2ول اجد تر است.به مناطق دیگر باریک

صورت بالقوه و بالفعل نمایش اکولوژیک و عرض آشیان اکولوژیک را به

 .دهندمی
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 K-Means روشبندی نقاط حضور بهخوشه: 3ل شک

 : مقادیر میانگین و انحراف متغیرهای زیستگاهی3 دولج

 راسوند-چال خاتون-الوند پلنگاب گلپرآباد-لشگردر نام متغیر

 01/6±80/1 30/6±77/1 81/5±34/1 نمایه رطوبت
 25/0±90/0 0-/54±67/0 49/1±78/0 نمایه انحنا

 2532±01/320 2175±24/186 2250±84/196 ارتفاع
 11834±59/8322 32471±34/2977 4521±03/1875 متر() آهنفاصله از راه

 3202±66/1030 3838±32/1054 2626±73/941 متر() فاصله از مناطق مسکونی
 1858±74/1166 3755±42/1415 1912±70/954 متر() های کشاورزیفاصله از زمین

 2539±39/1720 31±68/110 2821±444/0 متر() فاصله از مراتع متوسط
 3046±53/1496 6892±02/2776 3163±27/1461 متر() فاصله از جاده
 545±25/560 29654±035/2469 1687±24/1070 متر() فاصله از صخره
 2585±56/813 2480±05/1437 1756±94/1224 متر() فاصله از چشمه

 56/0±20/0 49/0±17/0 53/0±18/0 اندازنمایه قطع چشم
 84/0±16/0 918/0±08/0 882/0±15/0 بارگرمایی
 58/2±731/0 47/2±72/0 66/2±56/0 نمایه زبری

 77/27±44/15 22/25±74/17 78/28±40/13 درصد() شیب

 : تغییرات پارامترهای اندازه آشیان در محدوده آشیان بالقوه3جدول 

 پوشانی آشیان بالقوهشاخص هم 

 چال خاتون-الوند-راسوند پلنگاب لشگردر-گلپرآباد 

 D I D I D I شاخص

 55/0 30/0 80/0 50/0 1 1 لشگردر-گلپرآباد

 42/0 18/0 1 1 80/0 50/0 پلنگاب

 1 1 42/0 18/0 55/0 30/0 چال خاتون-الوند-راسوند

 پهنای آشیان اکولوژیک بالقوه 

 B1 B2 B1 B2 B1 B2 معیار

 85/0 06/0 96/0 40/0 93/0 24/0 دامنه نوسان
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 شده: تغییرات پارامترهای اندازه آشیان در محدوده مناطق حفاظت4جدول 

 بحث
ترین متغیرهای تأثیرگذار بر روی پراکنش گونه در مناطق مهم       

گلپرآباد متغیرهای نمایه رطوبت، ارتفاع و زبری است. -لشگردر

های پاسخ گونه به شرایط محیطی با اساس نتایج حاصل از منحنیبر

شود. وبیت زیستگاه کاسته میافزایش مقدار شاخص رطوبت از مطل

دهد که قوچ و میش در مناطق لشگردر و گلپرآباد این امر نشان می

ماهورهای این مناطق پراکنش ها دوری کرده و معموالً در تپهاز آبراهه

دارند. درمجموع پاسخ گونه به ارتفاع نشان داد که با افزایش ارتفاع تا 

شوند. پاسخ گونه زوده میمتری بر مطلوبیت زیستگاه گونه اف 2500

دهد که با افزایش زبری زیستگاه بر مطلوبیت به نمایه زبری نشان می

افزوده و از این مقدار به بعد از مطلوبیت زیستگاه گونه  5/2آن تا حد 

های و میش قوچ که دهدمی مجموع نشان در بررسی نتایج شود.می کاسته

محدوده مناسب برای پراکنش منطقه به ارتفاعات باال تمایلی ندارند و 

ماهورهای موجود است. متغیرهای موثر در آن حد گستردگی تپه

منطقه شکارممنوع پلنگاب نیز شامل فاصله از مناطق مسکونی، شیب 

مناطق مسکونی بر مطلوبیت  و نمایه انحنا است. با افزایش فاصله از

صله تا شود از این فامتری افزوده می 3000زیستگاه گونه تا فاصله 

متری مطلوبیت زیستگاه ثابت و از این فاصله به بعد از  5000فاصله 

شود. بررسی پارامتر شیب نشان داد با مطلوبیت زیستگاه کاسته می

درصد بر مطلوبیت زیستگاه گونه افزوده و  17افزایش شیب تا شیب 

شود. از این شیب به بعد از مطلوبیت زیستگاه گونه کاسته می سپس

ادیر نمایه انحنا در محدوده مورد مطالعه نشان داد که با بررسی مق

بر مطلوبیت زیستگاه افزوده و سپس از  0افزایش نمایه انحنا تا مقدار 

شود. با توجه به این مقدار به بعد از مطلوبیت زیستگاه کاسته می

توان است می 0که مقدار آماره این نمایه در حداکثر مطلوبیت برابر این

های از که گونه در منطقه شکارممنوع پلنگاب پهنه نتیجه گرفت

کند که دارای شکل مقعر هستند. این سیمای سرزمین را انتخاب می

تمایل به معنای این است که حضور در مناطقی با شکل صاف برای 

جال -مناطق الوند نایف درگونه مطلوب نیست. بررسی تحلیل جک

ترین منطقه به بیش 3ین راسوند نشان داد قوچ و میش در ا -خاتون

مقدار تحت تأثیر نمایه زبری، فاصله از چشمه و فاصله از مناطق 

بر مطلوبیت زیستگاه  3مسکونی است. با افزایش میزان زبری تا مقدار 

شود و از این مقدار به بعد از مطلوبیت زیستگاه کاسته افزوده می

های مناطق شود نتایج پاسخ به این عامل مانند پاسخ قوچ و میشمی

 2000تا فاصله  گلپرآباد به این متغیر است. با افزایش فاصله -لشگردر

متری بر مطلوبیت زیستگاه گونه اضافه اما از این فاصله به بعد از 

 شود. پاسخ به متغیر مناطق مسکونی درمطلوبیت آن کاسته می

مجموع با افزایش فاصله از مناطق  خصوص این مناطق نشان داد در

شود. در بر مطلوبیت زیستگاه گونه در این مناطق افزوده میمسکونی 

سازی مطلوبیت زیستگاه گوسفند ( در مدل1395) انصاری مطالعه

موته، پلنگ دره و راسوند  وحشی در مناطق هفتاد قله، جاسب،

ترین تأثیر را در متغیرهای شیب، فاصله از جاده شوسه و ارتفاع بیش

ین بررسی نقاط حضور تمام مناطق به اند. در اپراکنش گونه داشته

سازی نشده است و طبعاً دارای نتایج متفاوت تفکیک مناطق وارد مدل

( ارتفاع مطلوب برای 1396) یاز و همکارانخواهد بود. در مطالعه رم

گردیده است. در محدوده  محاسبه 2500پرور تا  قوچ و میش در منطقه

اما در منطقه پلنگاب مطلوبیت  ،گلپرآباد نیز نتایج مشابه است-لشگردر

چال -و این مطلوبیت برای مناطق الوند یابدمتری افزایش می 2800تا 

 متری مشاهده شد. در مطالعه انصاری 3200راسوند تا ارتفاع -خاتون

 یان بالفعلپوشانی آششاخص هم 

 اتونچال خ-لوندا-راسوند پلنگاب گردرلش-گلپرآباد 

 D I D I D I شاخص

 28/0 2/0 60/0 43/0 1 1 لشگردر-گلپرآباد

 52/0 31/0 1 1 60/0 43/0 پلنگاب

 1 1 52/0 31/0 28/0 2/0 چال خاتون-الوند-راسوند

 پهنای آشیان اکولوژیک بالفعل 

 B1 B2 B1 B2 B1 B2 معیار

 95/0 45/0 96/0 55/0 97/0 68/0 ه نوساندامن
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مناطق مورد مطالعه مناسب تشخیص  برای متری 3500ارتفاع  (1395)

اوریال  هایمیش وی قوچ به مهاجرت ارتفاع Mallon(1983)  شد. داده

میانگین  طوربهو بیان نموده است که قوچ و میش اوریال  کردهاشاره

دلیل اما در زمستان به کندمیمتری زندگی  4250تا  3000در ارتفاع 

متری مهاجرت  3400تا  3250با ارتفاع  دستپایینسرما به نقاط 

 ق لشگردرشیب مطلوب برای گونه برابر در مناط. کندمیارتفاعی 

درصد دارای مطلوبیت است این مؤلفه در منطقه  20گلپرآباد برابر تا 

راسوند  -چال خاتون-و در منطقه الوند %15شکارممنوع پلنگاب برابر 

( در 1394) محاسبه گردید. در مطالعه احمدپور و همکاران %20برابر 

مطلوب درصد برای گونه  42تا  30منطقه دره انجیر یزد شیب بین 

 های این بررسی متفاوت است.عنوان شد که در تمام مناطق با یافته

بررسی مقادیر کمی از متغیرهای مؤثر بر روی آشیان اکولوژیک نشان 

ازا نقاط گیری شده بهتر متغیرهای اندازه( که بیش3 جدول) دهدمی

چال -گلپرآباد و الوند-دارای مقادیر مشابه در مناطق لشگردر حضور

ازا عبارتی مقادیر مربوط به این متغیرهای بهراسوند هستند. به-خاتون

هم شباهت دارد نتایج حاصل از نقاط حضور در این دو منطقه به

اما  ،(4شکل ) نیز این نتیجه را تائید کرد K-Meansبندی خوشه

بررسی نتایج حاصل از مدل مکسنت نشان داد که توزیع این شرایط 

تری را برای مناطق بالقوه آشیان تخصصی در پهنه آشیان اکولوژیک

کند. این مهم با توجه به نقشه راسوند فراهم می -چال خاتون-الوند

های مطلوبیت کامالً آشکار و مشهود است. پراکنش حاصل از مدل

نتایج این بررسی معیارهای آشیان اکولوژیک قوچ و میش در مناطق 

نشان  3دل در شکل مجاور یکدیگر متفاوت است. توجه به نتایج م

های منطقه پلنگاب به قادر به حضور در دامنه دهد که قوچ و میشمی

 B1وسیعی از شرایط هستند این مهم توسط معیارهای پهنای آشیان 

ها مناطق که دامنه پراکنش و انتشار آنطوریتائید شده است. به B2و 

انطباق گیرد میبر راسوند را در-چال خاتون-گلپرآباد و الوند-لشگردر

گلپرآباد در امتداد نوار -آشیان اکولوژیک قوچ و میش مناطق لشگردر

راسوند شباهت -چال خاتون-انتشار آن با دامنه انتشار گونه در الوند

ترین شده بیش نامبرده مناطق در مجموع قوچ و میش تری دارد. دربیش

تری از این راسوند و مقادیر کم-چال خاتون-گرایی را در الوندتخصص

مشاهده های منطقه شکارممنوع پلنگاب قابللفه در قوچ و میشمؤ

های اکولوژیک در کنار روش آشیان وضعیت حاصل از بررسی نتایج است.

توجهی در مدیریت تواند نقش بسیار مهم و قابلمطالعه زیستگاهی می

جایی تواند جابهکه نمود یکی از کاربردهای آن می ،گونه داشته باشد

 های در مدیریت حیات. انتقال گونهها باشدگونه

نظر گرفتن ژنتیک جمعیت وحش سابقه طوالنی دارد که در صورت در

چون تأمین ثبات، حفظ تنوع زیستی، های مهمی همتواند نقشمی

دنبال داشته باشد. ماحصل تمام آمیزی را بهجریان ژن و کاهش درون

 مواد ذکر شده خدمت اکوسیستم به انسان است.
 

  منابع
 سازی زیستگاهمدل .13۹۶و راشکی، ع.، .ابراهیمی، ا.؛ فراشی، آ .1

وین نهای المللی ایدهقوچ و میش ارمنی در ایران. دومین همایش بین
ساج گستر  .در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایداری

 صفحه. 7مشهد   .کاسپین
 سینی،هرایمانی و ح اکبری، ؛.ح مرادی،وارسته م.؛ احمدپور، .2

 Ovis) اوریال میش و قوچ زیستگاه مطلوبیت سازیمدل .13۹4 ،.ج

orientalis arkal )فصلنامه .یزد انجیر دره وحشحیات پناهگاه در 
 .18تا  11 صفحات ،2شماره ،7 سال .جانوری زیست محیط

 پورتال زیر .13۹5 مرکزی. استان زیستمحیط حفاظت کل اداره .3
 .تمدیری تحت چهارگانه مناطق. زیستی تنوع و طبیعی زیستمحیط

 وحشی گوسفند زیستگاه مطلوبیت مدل مقایسه .13۹5 ،.ا انصاری، .4
(Ovis orientalis )روش از استفاده با ENFA و MaxEnt استان در 

 .16تا  9 صفحات ،2 شماره ،8 سال .جانوری زیست محیط. مرکزی
 ایهلکه. 13۹5 .، ع حقانی، و .ب بلوچی،نظامی ؛.م نژاد،بهرامی .5

 Ovis) اوریال میش و قوچ از حفاظت برای مناسب زیستگاهی

Orientalis )جنوبی خراسان استان درمیان، شدهحفاظت منطقه در. 
 .16تا  9 صفحات ،4 مارهش ،8 سال .جانوری زیستمحیط فصلنامه

. 13۹5 ،.ا محمودی، و .ر زمانی، ؛.ر میرزائی، ؛.ع جعفری، .۶
 شدهحفاظت منطقه در اصفهان میش و قوچ پراکنش سازیمدل
 متغیر انتخاب و حضور هایداده اریب بهبود اساسبر صیاد تنگ

 اکولوژی فصلنامه. آنتروپی حداکثر روش از استفاده با مناسب
 .48تا  39 صفحات ،15 ارهشم ،5 سال .کاربردی

 چال کوه دل در نگینی گشت، ایران .13۹۶. توریسم و جهانگردی .7
 .1414 شماره .هنامروز .خاتون

 سازیمدل .13۹۶ ،.پ کرمی، و .س نادری، ؛.س رضایی، .8
 پناهگاه در( Sus scrofa) گراز تابستانه و بهاره زیستگاه مطلوبیت

 .آنتروپی حداکثر روش از استفاده با مرکزی استان جاسب وحشحیات
 .36تا  25 صفحات ،2 شماره ،9 سال. جانوری زیستمحیط فصلنامه

 تعیین .13۹5 ،.ح اکبری، و .س اشرفی، ؛.م کابلی، ؛.ع ،رضایی .۹
( Panthera pardus saxicolor) ایرانی پلنگ شناختیبوم آشیان پهنای

. جانوری زیستمحیط فصلنامه. بافق کوه شدهحفاظت منطقه در
 .8تا  1 صفحات ،1 شماره ،8 سال

 سازیمدل .13۹۶ ،.غ بهنام، و .پ کرمی، ؛.س نادری، ؛.م یاز،رم .10
( Ovis Orientalis) وحشی گوسفند زمستانه و پاییزه زیستگاه مطلوبیت

. هبیشین آنتروپی حداکثر روش اساسبر پرور شدهحفاظت منطقه در
 .24تا  17 صفحات ،2 شماره ،9 سال .جانوری زیستمحیط فصلنامه
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 و .ح جعفری، م.ر.؛ همامی، ؛.ا.ر یاوری، ج.؛ زاده،سرهنگ .11
 و قوچ زستگاه مطلوبیت سازیمدل .13۹2 ،.ب اسفندآباد،شمس

 آشیان عاملی تحلیل رویکرد از استفاده با( Ovis Orientalis) میش
 هایپژوهش فصلنامه. بافق کوه شدهحفاظت منطقه در شناختی بوم

 .182تا  169 صفحات ،8 شماره ،4 سال .زیستمحیط

 .13۹3 ،.م ملکیان، و .م کوهی، ؛.م.ر همامی، ؛.ز گنگ،صفری .12
 ملیپارک در فعالروز بومهم هایمارمولک توسط زیستگاهخرد انتخاب

 .376تا  367 صفحات ،27 جلد .جانوری هایپژوهش. قاضی کاله
 هایویژگی بررسی. 13۹4 ،.ح عامری، و .ف تیغ،جهانفیروزی .13

 مجله. K-means بندیخوشه روش از استفاده با سل به مبتال بیماران
 .159تا  149 صفحات ،2 دوره .پزشکی زیست و سالمت انفورماتیک

. 13۹۶ س.م.، حسینی، و .ک.؛ کرمی، ا شایسته، ؛.پ کرمی، .14
 گوسفند زیستگاهی هایداالن شناسایی چاپ برای شده پذیرفته
 مبتنی سرزمین سیمای بستر در( Ovis Orientalis) ارمنی وحشی

 پرگل و در لشگر مناطق: موردی مطالعه الکتریکی هایمدار تئوری بر
 .جانوری هایپژوهش فصلنامه. آباد

سازی مدل .13۹5 .،و حسینی، س.م .کرمی، پ.؛ کمانگر، م .15
تان در منطقه شکار ممنوع قراویز و اس ایرانی آهوی زیستگاه مطلوبیت

 هایستفاده از شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه پژوهشکرمانشاه با ا
 .352تا  340 ، صفحات3، شماره 29جلد  .جانوری

 هآیند اقلیمی تغییرات منفی اثرات .13۹۶ ،.م یوسفی، و .ا کفاش، .1۶
 .ایران طبیعی زیستمحیط فصلنامه. ایران زیکوه السرتاهای روی بر

 .160تا  149 اتصفح ،1 شماره ،70 دوره
 آشیان تصادفی شکست .13۹5 ،.پ طهماسبی، و .ع محمدیان، .17

 عهمطال) حیوانات چرای اثر در مراتع گیاهی هایگونه اکولوژیک
 مجله(. بختیاری چهارمحال استان بروجن، شهرستان: موردی

 .32تا  23 صفحات ،10 شماره ،5 سال .بیابان اکوسیستم مهندسی
 ،.م.ج شرکائی، و  .روستا، ز م.؛ کابلی، م.؛ کرمی، ؛.م مروتی، .18

 طعمه ترینمهم میش و قوچ زیستگاه مطلوبیت سازیمدل. 13۹2
 روش از استفاده با( Acinonyx jubatus venaticus) آسیایی پلنگیوز

 فصلنامه. یزد انجیر دره وحشحیات پناهگاه در آنتروپی حداکثر
 .149تا  135 صفحات ،4 شماره ،6سال .نوریجا زیستمحیط

 .حفاظت شناسیزیست مبانی. 13۹1 ،.م.ز همامی، م. و ملکیان، .1۹
 .صفحه 304. مشهد دانشگاهی جهاد انتشارات. اول چاپ

 کبک توسط زیستگاه بندیتقسیم و انتخاب .13۹0 ،.ط موسوی، .20
(Alectoris chukar )تیهو و (Ammoperdix griseogularis )طالعهم 
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