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چکیده
گوسفند وحشی ( )Ovis orientalisاز پستانداران شاخص مناطق تپه ماهوری است و از نظر حفاظتی در فهرست سرخ اتحادیه بینالمللی
حفاظت از طبیعت ،در طبقه آسیبپذیر ( )VUقرار دارد .پناهگاه حیاتوحش بوروئیه بهعنوان یکی از زیستگاههای این گونه در جنوب استان یزد
بهمنظور مطالعه زیستگاه گوسفند وحشی و مدلسازی مطلوبیت براساس دادههای حضور با استفاده از روش حداکثر آنتروپی ( )MaxEntمورد
بررسی قرار گرفت .برای مدلسازی و مدیریت گونه بهعنوان گونه شاخص مناطق تپه ماهوری و دامنههای کوهستانی ،در ابتدا باید عوامل مؤثر بر
پراکنش گونه شناسایی و سپس مدل مطلوبیت زیستگاه برای حفاظت و مدیریت این زیستگاهها طراحی شود ،تا گونه هدف حفاظت شود .از
متغیرهای زیستمحیطی بهعنوان متغیر مستقل و نقاط حضور گونه بهعنوان متغیر وابسته در مدلسازی مطلوبیت زیستگاه استفاده شد .هدف از این
تحقیق تعیین زیستگاه مطلوب برای گوسفند وحشی با استفاده از نقاط حضور و متغیرهای محیطزیستی با روش حداکثر آنتروپی میباشد .نقشه
مطلوبیت بهدست آمده نشان میدهد که متغیرهایی همچون شیب  30-50درصد ،اراضی مرتعی و مناطق تپهماهوری در تعیین زیستگاه مطلوب
حائز اهمیت میباشند .باتوجه به اینکه  AUC=0/939میباشد ،بنابراین مدل بهدست آمده دارای کارایی پیشبینی بسیار خوبی است و نمودار
جکنایف نشان داد که مدل در پیشبینی نقاط حضور بهعنوان زیستگاه مطلوب موفق بوده است .براساس مدلسازی انجام شده  28/24درصد از
وسعت پناهگاه حیاتوحش بوروئیه ،زیستگاه مطلوبی برای گوسفند وحشی میباشد.
کلمات کلیدی :گوسفند وحشی ،مطلوبیت زیستگاه ،حداکثر آنتروپی ،پناهگاه حیاتوحش بوروئیه
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولabbas.n.114@gmail.com :
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مقدمه
گوسفند وحشی ( )Ovis orientalisاز پستانداران شاخص مناطق
تپه ماهوری کشور است که جمعیت آن بهدلیل تخریب زیستگاهها در
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست کشور و در سطح
بینالمللی کاهش یافته است (سرهنگزاده و همکاران ،)1392 ،که
اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابعطبیعی این گونه را در
فهرست حیوانات آسیبپذیر قرار داده است (.)2008 ،IUCNredlist
تجزیه و تحلیل رابطه بین گونه -محیط همیشه یک موضوع اصلی در
محیط زیست بوده است ( .)2000 ،Guisanتاکنون روشهای متعددی
برای بررسی استفاده از زیستگاه توسط حیاتوحش ازجمله مشاهده
مستقیم گونه ،استفاده از رادیو تلهمتری ،فرستندههای ماهوارهای،
دوربینهای تلهای و استفاده از نمایههایی چون ردپا و سرگین ارائه
شده است (تاکی و همکاران .)1395 ،بحرانهای زیستمحیطی سبب
شدهاند که جمعیت بسیاری از گونههای حیاتوحش بهدالیلی همچون
تخریب ،تبدیل زیستگاه و شکار بیرویه کاهش یابد .مشخص کردن
محدوده پراکنش گونهها ،شناخت پارامترهای زیستگاهی که توسط یک
گونه در منطقه انتخاب میشود و تعیین زیستگاه مناسب از مهمترین
فعالیتها در زیستشناسی حفاظت محسوب میشود (مروتی و همکاران،
 .)1393انواع روشهای مختلف مدلسازی زیستگاههای حیاتوحش
( )1966 ،Levinsبا استفاده از نرمافزارهای Geographic ( GIS
 )Information Systemsوجود دارد که اساس آنها برپایه دادههای
فقط حضور استوار است .برخی از این روشها عبارتند از :تحلیل آشیان
بومشناختی (  ،)ENFA=Ecological Nich Factor Analysisالگوریتم
حداکثر آنتروپی و الگوریتم ژنتیک (احمدپور و همکاران .)1394 ،مدل
سازی ،پیشبینیکننده توزیع جغرافیایی گونه براساس شرایط محیط
زیستی از سایتهای شناخته شده ،یک روش مهم در زیستشناسی
تحلیلی با برنامههای کاربردی در حفاظت و برنامهریزی ،محیطزیست،
تکامل ،اپیدمیولوژی ،مدیریت گونههای تهاجمی و دیگر زمینهها
میباشد ( Phillipsو همکاران .)2004 ،از روشهای مدلسازی میتوان
برای اهداف متفاوتی ازجمله تعیین مطلوبیت زیستگاه گونهها (Toor
و همکاران )2011 ،پیشبینی روند گسترش گونهها در سطح یک منطقه
( Giovannelliو همکاران )2010 ،و همچنین پیشبینی مناطق پرخطر
از بروز تعارض بین گونههای حیاتوحش و انسان سود برد ( Leungو
همکاران .)2002 ،مدلهای ارزیابی زیستگاه به دو گروه تقسیم
میشوند ،گروهی که به دادههای حضور و عدم حضور گونه نیاز دارند
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و گروهی که تنها به دادههای حضور (رنجبر و شاهقلیان )1392 ،برای
مدلسازی نیاز دارند .دستیابی به دادههای عدم حضور صحیح نیازمند
پایش مداوم زیستگاه ،ثبت نقاط حضور و عدم حضور گونه در سالیان
متمادی و دستیابی به اطالعات کافی در مورد بومشناسی گونه است
( Sobernو  .)2005 ،Petersonاز آنجاییکه اطالعات قابل اعتماد در
خصوص عدم حضور گونههای جانوری ،بهدلیل رفتار گریزان ،زیستگاه
ضعیف موجود و الگوهای فعالیتی را نمیتوان بهراحتی بهدست آورد
( Ottavianiو همکاران ،)2004 ،روشهای مبتنی بر دادههای حضور
و عدم حضور با پدیده عدم حضور کاذب روبرو هستند .بهعبارتدیگر
مشاهده گونه توسط مشاهدهگر بهدالیل متعددی نظیر دقت مشاهدهگر،
تجهیزات مورد استفاده ،رفتار گونه در استتار و اختفا و نظیر آن ،سبب
میگردد تا آن نقطه بهعنوان نقطه عدم حضور ثبت گردد .این عمل
میتواند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها را با خطای باالیی
همراه سازد ( Martinezو همکاران .)2006 ،بنابراین استفاده از مدلهایی
که تنها نیازمند دادههای حضور هستند ،میتوانند از خطاهای حاصل
از بهکارگیری دادههای عدم حضور اشتباه جلوگیری کنند (Zaniewski
و همکاران .)2002 ،الگوریتم حداکثر آنتروپی ( )MaxEntبرای مدل
سازی توزیع جغرافیایی گونهها فقط با دادههای حضور ارائه شده است
( Phillipsو همکاران2006 ،؛  Elithو همکاران .)2011 ،این الگوریتم
ازجمله روشهایی است که با وجود تعداد کم نقاط حضور از توانایی
پیشبینی باالیی برخوردار بوده و بهدلیل صرفهجویی در زمان و کاهش
هزینه مطالعه ،بهطور گسترده مورد استفاده محققان قرار گرفته است.
مطالعات نشان دادند که مدلسازی به شیوه حداکثر آنتروپی ،همانند
دیگر روشها و یا حتی بهتر از آنها عمل میکند ( Bassiو همکاران،
2015؛  Haffmanو همکاران2008 ،؛  Baaschو همکاران.)2010 ،
مدل  MaxEntاز نظر آماری و ارتباط صریح بین ساختار مدل،
تصمیمگیریهای الزم برای تولید ،توزیع مدل ،دانش مربوط به گونه
و دادههایی که ممکن است بر تصمیمگیریها تأثیر بگذارد ،را توصیف
میکند ( Elithو همکاران .)2011 ،هدف از این پژوهش تعیین زیستگاه
مطلوب برای گونه گوسفند وحشی در پناهگاه حیاتوحش بوروئیه بر
اساس عوامل تأثیرگذار بر توزیع گونه با روش حداکثر آنتروپی میباشد.
ازجمله مطالعاتی که بر روی گوسفند وحشی در ایران انجامشده میتوان
به بررسی مطلوبیت زیستگاه پاییزه و زمستانه گوسفند وحشی در
منطقه حفاظتشده پرور در استان سمنان ،اشاره کرد (رمیاز و همکاران،
 )1396که براساس حداکثر آنتروپی نشان دادند که ارتفاع  2200متر،
شیب  40درصد ،جهت شرقی ،پوشش مرتع با گیاهان درمنه
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و گون ،کاهش فاصله از منابع آبی موجود در منطقه و افزایش فاصله
از جاده و روستاها برای گونه مورد مطالعه در فصول پاییز و زمستان
ارجحیت دارد .همچنین سرهنگزاده و همکاران ( )1392طی مطالعه
خود بر مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش با استفاده از رویکرد تحلیل
عامل آشیان بومشناختی بیان کردند که گونه مورد مطالعه مجموعه
شرایط محیطزیستی باالتر از شرایط میانگین منطقه را ترجیح میدهد
و میزان تخصصگرایی بهدست آمده ( )2/3-82/60نشان میدهد که
گونه به دامنه محدودی از شرایط محیطزیستی منطقه وابسته است و
در استفاده از منابع زیستگاهی تخصصی عمل میکند .مطالعه انصاری
( )1395بر روی گوسفند وحشی در استان مرکزی ،نشان داد که در
بین متغیرهای توسعه بیشترین اثرگذاری بر روی زیستگاه گوسفند
وحشی مربوط به متغیر فاصله از شهرها ( 20کیلومتر) و کمترین مربوط
به جادههای مالرو میباشد و از متغیرهای بومشناسی بیشترین
تأثیرگذاری مربوط به شیب ( )%20و کمترین مربوط به ارتفاع میباشد.
از سایر مطالعات انجامشده میتوان به مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
قوچ و میش اوریال در پناهگاه حیاتوحش دره انجیر استان یزد
(احمدپور و همکاران ،)1394 ،لکههای زیستگاهی مناسب برای حفاظت
از قوچ و میش اوریال در منطقه حفاظتشده درمیان ،استان خراسان
جنوبی (بهرامینژاد و همکاران ،)1395 ،مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
پاییزه قوچ و میش در پارک ملی بمو براساس روش حداکثر آنتروپی
(علیزادهاحمدآباد و همکاران ،)1394 ،انتخاب فصلی زیستگاه گوسفند
وحشی اصفهانی در پارک ملی قمیشلو (تاکی و همکاران )1395 ،و
ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال در پارک ملی گلستان (پهلوانی،
 )1383و همچنین چندین مطالعه خارجی ازجمله انتخاب زیستگاه و
الگوهای فعالیت قوچ ساردینی در ایتالیا ( Ciutiو همکاران )2009 ،و
ازریابی زیستگاه گوسفند دال در آالسکا ( Dertienو همکاران)2017 ،
اشاره کرد.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی :پناهگاه حیاتوحش بوروئیه (دیدهبان محیط
زیست و حیاتوحش ایران )1391 ،در جنوب استان یزد در حوزه
استحفاظی شهرستان خاتم در محدوده ˝ 54° 12´ 53تا ˝54° 59´ 50
طول شرقی و ˝ 30° 02´ 40تا ˝ 30° 11´ 51عرض شمالی قرار دارد
(شکل  .)1این منطقه در محدوده ارتفاعی  1600تا  2850متر قرار
گرفته که کمترین ارتفاع در جنوبغربی منطقه در
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قدمگاه علی و بیشترین ارتفاع مربوط به کوه دیدهبان در نزدیکی
غارخانه به ارتفاع  2708متر و کوه چینگ به ارتفاع  2800متر از
سطح دریا میباشد .بخش عمده پناهگاه حیاتوحش بوروئیه را منطقه
دشتی فراگرفته است که در نزدیکی مناطق کوهستانی چهره استپی
بهخود میگیرد و با فاصلهگرفتن از نقاط کوهستانی چهره بیابانی پیدا
میکنند (سرهنگزاده و ایراننژادپاریزی.)1392 ،

شکل :1موقعیت پناهگاه حیاتوحش بوروئیه در کشور و پراکنش نقاط حضور

روشکار :در این مطالعه از روش حداکثر آنتروپی در نرمافزار
 MaxEntبرای تهیه مدل مطلوبیت زیستگاه و همچنین نرمافزار Arc
 GISبرای تعیین همبستگی و نیز ساخت الیههای اطالعاتی برای ورود
به نرمافزار  MaxEntاستفاده شد .نرمافزار  MaxEntالیههای اطالعاتی
متغیرهای محیطی و نقاط حضور گونه را ترکیب کرده و نقاط تصادفی
پیشزمینه خود را تولید میکند سپس یک مدل توزیع گونه با آمار و
نمودارهای همراه بهصورت خروجی ارائه میدهد .اطالعات موردنیاز
برای تجزیه و تحلیل در نرمافزار  MaxEntرا میتوان به دو دسته
اطالعات شامل نقاط ثبت حضور گونه و الیههای اطالعاتی یا متغیرهای
محیطزیستی پیشبینیکننده طبقهبندی کرد ( Elithو همکاران،
.)2011
ثبت نقاط حضور گونه :این نقاط بهعنوان متغیر وابسته ،با
بازدیدهای میدانی مداوم درکل محدوده منطقه حفاظتشده از سال
 1395تا  1396صورت گرفت  .در هر بازدید با مشاهده مستقیم گونه
و نمایه (سرگین) ،ردپا و محل استراحت ،مختصات جغرافیایی نقطه
با استفاده از سیستم موقعیتیاب جهانی ( )GPSبهعنوان نقطه حضور
ثبت گردید که در مجموع  50نقطه حضور در منطقه در طول تحقیق
ثبت شد.
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متغیرهای محیطزیستی :در این پژوهش ،باتوجه به ویژگیهای
رفتاری و بومشناختی گونه گوسفند وحشی و مصاحبههای انجامشده
با کارشناسان و محیطبانان منطقه ،تعداد  9متغیر مستقل زیستگاهی
ازجمله :طبقات ارتفاع از سطح دریا ،طبقات درصد شیب ،جهت
جغرافیایی ،منابع آب ،تراکم پوشش گیاهی ،کاربری اراضی ،جاده
خاکی ،روستاها و معادن ،که حضور و عدم حضور گونه به آنها بستگی
دارد ،برای مدلسازی استفاده شد .برای آنالیز در نرمافزار نیاز به
متغیرهایی است که با یکدیگر همبستگی ندارند ،بهطوریکه اگر دو
متغیر همپوشانی بیش از  %80داشته باشند ،حذف یکی از متغیرها
الزامی است .پس از بررسی برخی از متغیرهای زیستمحیطی و تعیین
همبستگی متغیر معادن بهدلیل اینکه با بیشتر متغیرها همبستگی
داشت در مدلسازی کنار گذاشته شد .سپس این نقاط در برنامه
 Excelبه فرمت  csvذخیره و آماده ورود به نرمافزار  MaxEntگردید.

مدلهای پیشبینی استفاده میشود ( Elithو همکاران .)2011 ،باتوجه
به نمودار ،خط قرمز نشاندهنده دادههای مورد استفاده در مدل ،خط
آبی نشاندهنده دادههایی است که برای آزمون مدل مورد استفاده
قرار گرفته است و خط سیاه نشاندهنده پیشبینی مدل بهصورت
تصادفی است .همانطورکه در نمودار مشاهده میشود ،سطح زیرمنحنی
( )AUCبرای دادههای بهکار رفته در تعیین مدل (خط قرمز) برابر
 0/940و برای دادههای بهکار رفته در تعیین اعتبار مدل ،برابر 0/939
میباشد .در این مدل ،سطح زیرمنحنی برابر  ،0/939نشاندهنده
قدرت تشخیص بسیار خوب مدل است (شکل.)2

آنالیز دادهها :برای ارزیابی درست مدل از دو دسته نمونهگیری
تصادفی از داده حضور استفاده شد .در این روش از  75درصد نقاط
حضور بهصورت تصادفی برای آموزش مدل و از  25درصد باقیمانده
برای ارزیابی نتایج مدل بهکارگرفته شد .اینعمل به این منظور انجام
میگیرد تا از  75درصد از نقاط حضور با نام دادههای آموزشی Train
 dataبرای کالیبرهکردن مدل و  25درصد از آنها با نام دادههای
آموزشی  Test dataبرای بررسی صحت مدل استفاده شود (زیدی و
همکاران1392 ،؛ مروتی و همکاران1396 ،؛  Elithو همکاران.)2011 ،
برای ارزیابی نتایج مدلسازی از تحلیل منحنی Receiver ( ROC
 )Operating Characteristicاستفاده میشود ،مساحت زیرمنحنی
 )Area Under the Curve( AUCیک شاخص کمی از قدرت تشخیص
نقاط حضور توسط مدل می باشد ( Elithو همکاران .)2011 ،مقدار
 AUCبرابر با یک به معنی پیشبینی کامل و بدون حذف هیچیک از
نقاط حضور است ،اگر مقدار آن از  0/9باالتر باشد نشاندهنده عملکرد
بسیار خوب ،مقدار باالتر از  0/8نشاندهنده عملکرد خوب ،مقدار باالتر
از  0/7بیانگر عملکرد قابل قبول مدل میباشد و  AUCبا امتیاز 0/5
یک پیشبینی تصادفی برای مدل مورد انتظار میباشد (Giovanelli
و همکاران.)2010 ،

نتایج
ارزیابی کیفیت مدل :منحنی  ROCیکی از متداولترین روشهای
آماری است که بهطور گسترده در مدلسازی توزیع گونهها برای ارزیابی
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شکل  :2نمودار ROC

اهمیت متغیرها :نتایج بهدست آمده از آزمون جکنایف (شکل
 )3براساس اهمیت متغیرهای زیستمحیطی با اجرای الگوریتم
 Bootstrapنشان میدهد که شیب مهمترین عامل تأثیرگذار در مدل
سازی پراکنش گوسفند وحشی در پناهگاه حیاتوحش بوروئیه میباشد.
بهطورکلی آزمون جکنایف نشان داد که متغیرهایی ازجمله شیب (30
تا  50درصد که براساس آنالیز طبقات درصد شیب بر پراکنش گونه
بهدست آمد) ،اراضی مرتعی ،مناطق تپهماهور ،و سپس اراضی بایر،
تراکم پوشش گیاهی بیش از  50درصد ،مناطقی با پوشش گیاهی
کمتر از  5درصد و تغییرات طبقات ارتفاعی تا  2400متر از سطح
دریا بیشترین اهمیت را در مدل داشتهاند.

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397
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شکل :3آزمون جکنایف در بررسی اهمیت متغیرها

نقشه مطلوبیت زیستگاه :نقشه پیشبینی زیستگاه بهدست
آمده که مطلوبیت آن از صفر تا صد تغییر میکند ،جاهایی که مطلوب
است و احتمال حضور گوسفند وحشی زیاد است با رنگ سبز و جاهایی
که احتمال حضور گونه متغیر میباشد با رنگ آبی مشخصشده ،که
از نرمافزار بهدست آمده است (شکل .)4نقشه تهیه شده براساس آستانه
 10%حضور آموزشی ( ،)10PTP=Percentile Training Presenceبه دو
طبقه مطلوب و نامطلوب تقسیم شد (شکل  .)5طبقه نامطلوب
ذکرشده شامل ناحیهای است که احتمال حضور گوسفند وحشی
دارای کمترین مقدار بوده در حالیکه طبقه مطلوب شامل مناطقی
میشود که مورد استفاده گوسفند وحشی بوده یا بهطور بالقوه قابلیت
زندگی در آن وجود دارد که مساحتی حدود  28/24درصد از کل
مساحت پناهگاه حیاتوحش بوروئیه را شامل میشود.

شکل  :4نقشه پیشبینی پراکنش گوسفند وحشی در پناهگاه
حیاتوحش بوروئیه

شکل  :5نقشه طبقهبندی شده مطلوبیت زیستگاه در پناهگاه
حیاتوحش بوروئیه

بحث
روش حداکثر آنتروپی ،پراکنش گونه گوسفند وحشی در پناهگاه
حیاتوحش بوروئیه را بسیار خوب پیشبینی کرد .طبق نتایج بهدست
آمده از این تحقیق شیب مهمترین عامل مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه
این گونه بوده است ،بهطوریکه افزایش شیب (30تا  50درصد) بر
مطلوبیت زیستگاه میافزاید (سرهنگزاده و همکاران .)1392 ،این
نتیجه با مطالعات انجامشده توسط جعفری و همکاران ()1395
مشابهت داشته است .آنها در مطالعه خود در منطقه حفاظتشده
تنگ صیاد نقش شیب را بهعنوان مهمترین متغیر پیشبینیکننده در
پراکنش گونه دانستهاند .احمدپور و همکاران ( ،)1394در بررسی انجام
شده در پناهگاه حیاتوحش درهانجیر شیب مناسب زیستگاه برای
قوچ و میش  30تا  42درصد دانسته و بیان کردند که افزایش و کاهش
شیب تأثیر زیادی بر مطلوبیت زیستگاه گونه دارد .ملکینجفآبادی و
همکاران ( )1389در بررسی انجامشده در پناهگاه حیاتوحش موته
شیب مناسب را برای این گونه بهطور میانگین  20تا  30درصد دانسته
و شیب کمتر از آن را جزء زیستگاههایی با مطلوبیت کمتر و مناطق
دارای شیب بیشتر را جزء زیستگاههای نامناسب بهشمار آوردهاند،
همچنین در مطالعهای دیگر در سال  1389با بررسی قوچ و میش
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نقیبزاده و همکاران

مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه گوسفند وحشی در پناهگاه حیاتوحش بوروئیه استان یزد....

اصفهانی در پناهگاه حیاتوحش موته با استفاده از سامانههای اطالعات
جغرافیایی جهت مدیریت زیستگاه بیان کردند که شیبهای باالتر از
 %30بهعنوان فاکتور محدودکننده برای این گونه میباشندDertien .
و همکاران ( ،)2017با بررسی زیستگاه گوسفند دال در آالسکا یکی
از عوامل تعیینکننده در انتخاب زیستگاه مناسب برای گونه را مناطقی
با شیب کمتر از  60درصد بیان نمودند .مروتی و همکاران (،)1393
با مطالعه مطلوبیت زیستگاه قوچ ومیش بهعنوان مهمترین طعمه
یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیاتوحش درهانجیر یزد بیان کردند که
مهمترین عامل مؤثر برحضور این گونه در منطقه متغیر شیب بود.
به موازات اهمیت شیب در مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی،
یکی دیگر از پارامترهای تأثیرگذار بر پراکنش گونه اراضی مرتعی و
تپه ماهوری بودند ،باتوجه به اکوسیستم خشک و نیمهخشک موجود
در پناهگاه حیاتوحش بوروئیه شرایط الزم برای فعالیتهای کشاورزی
وجود ندارد و لی امکان رشد و گسترش پارهای از جوامع گیاهی
(سرهنگزاده و ایراننژاد )1392 ،منبع غذایی برای گونههای حیات
وحش را فراهم کرده است ،بهطوریکه با افزایش فاصله از اراضی
مرتعی و تپه ماهوری از مطلوبیت زیستگاه گونه کاسته میشود .رمیاز
و همکاران ( ،)1396در بررسی مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گوسفند
وحشی در منطقه حفاظتشده پرور بیان کردند که پوشش مرتع با
گیاهان درمنه و گون برای گونه ارجحیت دارد .احمدپور و همکاران
( ،)1394با بررسی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش پناهگاه حیات
وحش درهانجیر در استان یزد بیان کردند که نوع پوشش گیاهی یکی
از عواملی است که بیشترین نقش را در مطلوبیت منطقه داشته است.
از سایر عوامل مؤثر که به نسبت تأثیر زیادی در پراکنش گونه مورد
مطالعه در منطقه داشته است میتوان به تغییرات ارتفاعی اشاره کرد
بهطوریکه تغییرات ارتفاع در انتخاب زیستگاه مناسب برای گوسفند
وحشی حائز اهمیت و مناطق با ارتفاع باالتر از میانگین منطقه را
ترجیح میدهد که با مطالعات انجامشده توسط سرهنگزاده و همکاران
( )1392در منطقه حفاظتشده کوه بافق ،علیزادهاحمدآباد و همکاران
( )1394در پارک ملی بمو Yeganehkeya ،و همکاران ( )2016در
بررسی زیستگاه مناسب برای گوسفند وحشی در البرز شرق تهران،
عفتی و همکاران ( )1391در پارک ملی سالوک و  karschو همکاران
( )2016بررسی گوسفند بیگهورن ،همسو بود .با توجه به اهمیت
متغیرها در تعیین زیستگاه مناسب برای گوسفند وحشی ،نقشه مطلوبیت،
دو ناحیه در قسمت جنوب و شمالغربی منطقه را برای گونه مورد
مطالعه نشان داد ،که  28/24درصد از کل پناهگاه حیاتوحش بوروئیه
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را بهخود اختصاص میدهد .سرهنگزاده و ایراننژاد ( )1392در بررسی
وضعیت زیستی پناهگاه حیاتوحش بوروئیه با توجه به وجود رویشگاهها
و زیستگاههای متنوع با حیاتوحش شاخص ازجمله کل و بز ،قوچ و
میش پلنگ ،کبک ،تیهو ،پرندگان شکاری ،عدم تعارضات روستایی و
غیره در محدوده پناهگاه ،جهت پوشش دادن تمامی قابلیتهای
رویشگاهی و زیستگاهی و با درنظر گرفتن شرایط الزم برای محدوده
امن دو منطقه کوه سفید و سربره را بهعنوان منطقه امن پناهگاه
تعیین کردند .شایان ذکر است که نتایج حاصل از تحقیق حاضر با
توجه پراکندگی گونه در منطقه مورد مطالعه نیز دو محدوده را با
اختالف نه چندان زیاد بهعنوان زیستگاه مطلوب برای گونه گوسفند
وحشی بهدست آمد (شکل  .)5از آنجاکه گونه گوسفند وحشی یکی
از گونههای وحشی شاخص است پیشنهاد میشود که ترتیبی اتخاذ
گردد تا با بهبود کیفیت منابع حیاتی ،تقویت امکانات و احیاء پوشش
گیاهی بین دو منطقه مناسب ،از تکهتکهشدن منطقه امن ،تخریب
زیستگاه و درونآمیزی جلوگیری شود.
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ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی،
منابعطبیعی و محیطزیست.
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علیزادهاحمدآباد ،ز.؛ نادری ،س.؛ سعادتعلیقیالو ،ن.؛
اسماعیلی ،ح.ر .و ولوی ،ح .1394 ،.مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
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دومین همایش ملی تغییرات اقلیمی و مهندسی توسعه پایدار
کشاورزی و منابعطبیعی ،تهران.

.15

.18

ملکینجفآبادی ،س.؛ همامی ،م.ر.؛ سلمانماهینی ،ع .و
راهداری ،م .1389 ،.استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیایی

پناهگاه حیاتوحش بوروئیه .اولین همایش ملی برنامهریزی حفاظت،
حمایت از محیطزیست و توسعه پایدار .دانشکده شهید مفتح ،همدان.
.12

ملکینجفآبادی ،س.؛ همامی ،م.ر .و سلمانماهینی ،ع.1389 ،.
( Ovis orientalis

رنجبر ،ن .و شاهقلیان ،ج .1392 ،.روشهای ارزیابی مطلوبیت

زیدی ،ا.؛ زمانی ،ن.؛ مومنیاصل ،م.؛ کولیوند ،ح.؛ گنجی ،ر .و

مروتی ،م.؛ کرمی ،م.؛ کابلی ،م ،.روستا ،ز .و شرکائی ،م.ج،.

مروتی ،م.؛ کابلی ،م.؛ پناهنده ،م.؛ سرباز ،م .و احمدیان ،ش،.
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