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 1396 اسفندتاریخ پذیرش:            1396 ذرآ تاریخ دریافت:

 چکیده

المللی از پستانداران شاخص مناطق تپه ماهوری است و از نظر حفاظتی در فهرست سرخ اتحادیه بین (Ovis orientalis)گوسفند وحشی 

های این گونه در جنوب استان یزد عنوان یکی از زیستگاهوحش بوروئیه بهقرار دارد. پناهگاه حیات (VU)پذیر حفاظت از طبیعت، در طبقه آسیب

مورد  (MaxEnt)های حضور با استفاده از روش حداکثر آنتروپی سازی مطلوبیت براساس دادهمنظور مطالعه زیستگاه گوسفند وحشی  و مدلبه

های کوهستانی، در ابتدا باید عوامل مؤثر بر عنوان گونه شاخص مناطق تپه ماهوری و دامنهسازی و مدیریت گونه بهرسی قرار گرفت. برای مدلبر

ها طراحی شود، تا گونه هدف حفاظت شود. از پراکنش گونه شناسایی و سپس مدل مطلوبیت زیستگاه برای حفاظت و مدیریت این زیستگاه

سازی مطلوبیت زیستگاه استفاده شد. هدف از این عنوان متغیر وابسته در مدلعنوان متغیر مستقل و نقاط حضور گونه بهمحیطی بهزیستمتغیرهای 

باشد. نقشه زیستی با روش حداکثر آنتروپی میتحقیق تعیین زیستگاه مطلوب برای گوسفند وحشی با استفاده از نقاط حضور و متغیرهای محیط

ماهوری در تعیین زیستگاه مطلوب درصد،  اراضی مرتعی  و مناطق تپه 30-50چون شیب دهد که متغیرهایی همدست آمده نشان میهمطلوبیت ب

بینی بسیار خوبی است و نمودار دست آمده دارای کارایی پیشباشد، بنابراین مدل بهمی=AUC 939/0که باشند. باتوجه به اینحائز اهمیت می

درصد از  24/28سازی انجام شده عنوان زیستگاه مطلوب موفق بوده است. براساس مدلبینی نقاط حضور بهداد که مدل در پیشنایف نشان جک

 باشد.وحش بوروئیه، زیستگاه مطلوبی برای گوسفند وحشی میوسعت پناهگاه حیات
 

  وحش بوروئیهوبیت زیستگاه، حداکثر آنتروپی، پناهگاه حیاتلگوسفند وحشی، مط کلمات کلیدی:

     abbas.n.114@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

( از پستانداران شاخص مناطق Ovis orientalis) گوسفند وحشی       

ها در دلیل تخریب زیستگاهتپه ماهوری کشور است که جمعیت آن به

زیست کشور و در سطح مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط

(، که 1392زاده و همکاران، المللی کاهش یافته است )سرهنگبین

طبیعی این گونه را در اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع

(. IUCNredlist ،2008پذیر قرار داده است )فهرست حیوانات آسیب

در  یموضوع اصل کی شهیهم طیمح -گونه نیرابطه ب لیو تحل هیتجز

های متعددی تاکنون روش .(Guisan ،2000) بوده است ستیز طیمح

مشاهده  جملهوحش ازتگاه توسط حیاتبرای بررسی استفاده از زیس

ای، های ماهوارهمتری، فرستندهمستقیم گونه، استفاده از رادیو تله

هایی چون ردپا و سرگین ارائه ای و استفاده از نمایههای تلهدوربین

محیطی سبب های زیست(. بحران1395شده است )تاکی و همکاران، 

چون دالیلی هموحش بهحیات هایکه جمعیت بسیاری از گونه اندشده

رویه کاهش یابد. مشخص کردن تخریب، تبدیل زیستگاه و شکار بی

توسط یک  که ها، شناخت پارامترهای زیستگاهیپراکنش گونه محدوده

ترین شود و تعیین زیستگاه مناسب از مهمگونه در منطقه انتخاب می

همکاران،  )مروتی و شودمی محسوب حفاظت شناسیزیست در هافعالیت

وحش های حیاتسازی زیستگاههای مختلف مدلانواع روش(. 1393

(Levins، 1966) افزارهاینرم از استفاده با GIS (Geographic 

Information Systems) های ها برپایه دادهوجود دارد که اساس آن

ها عبارتند از: تحلیل آشیان فقط حضور استوار است. برخی از این روش

(، الگوریتم Ecological Nich Factor Analysis =ENFAشناختی )بوم

مدل(. 1394نتروپی و الگوریتم ژنتیک )احمدپور و همکاران، حداکثر آ

 طیمح طیگونه براساس شرا ییایجغراف عیکننده توزینیبشیپ ی،ساز

 یشناسستیروش مهم در ز کیشناخته شده،  یهاتیسااز  زیستی

 ست،یزطیمح ،یزیردر حفاظت و برنامه یکاربرد یهابا برنامه یلیتحل

 ها نهیزم گریو د یتهاجم یهاگونه تیریمد ،یولوژیدمیتکامل، اپ

توان سازی میهای مدلاز روش .(2004و همکاران،  Phillips) شدبایم

 Toorها )جمله تعیین مطلوبیت زیستگاه گونهبرای اهداف متفاوتی از

یک منطقه  سطح ها دربینی روند گسترش گونهپیش (2011 همکاران، و

(Giovannelli  ،2010و همکاران) بینی مناطق پرخطر پیش چنینهم و

و  Leungوحش و انسان سود برد )های حیاتاز بروز تعارض بین گونه

 های ارزیابی زیستگاه به دو گروه تقسیم مدل(. 2002همکاران، 

های حضور و عدم حضور گونه نیاز دارند شوند، گروهی که به دادهمی

( برای 1392لیان، های حضور )رنجبر و شاهقو گروهی که تنها به داده

های عدم حضور صحیح نیازمند سازی نیاز دارند. دستیابی به دادهمدل

پایش مداوم زیستگاه، ثبت نقاط حضور و عدم حضور گونه در سالیان 

شناسی گونه است متمادی و دستیابی به اطالعات کافی در مورد بوم

(Sobern  وPeterson ،2005از آن .)ماد در اطالعات قابل اعتکه جایی

 ستگاهیز زان،یرفتار گر لیدلبه ی،جانور یهاخصوص عدم حضور گونه

 دست آوردبه یراحتتوان بهینم را یتیفعال یموجود و الگوها فیضع

(Ottaviani  ،روش2004و همکاران ،)های حضور های مبتنی بر داده

دیگر عبارتو عدم حضور با پدیده عدم حضور کاذب روبرو هستند. به

گر، نظیر دقت مشاهده متعددی دالیلگر بهمشاهده گونه توسط همشاهد

، رفتار گونه در استتار و اختفا و نظیر آن، سبب تجهیزات مورد استفاده

عنوان نقطه عدم حضور ثبت گردد. این عمل گردد تا آن نقطه بهمی

ها را با خطای باالیی تواند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهمی

هایی مدل از استفاده بنابراین (.2006و همکاران،  Martinez) زدهمراه سا

توانند از خطاهای حاصل های حضور هستند، میکه تنها نیازمند داده

 Zaniewskiهای عدم حضور اشتباه جلوگیری کنند )داده کارگیریبه از

 ( برای مدلMaxEntالگوریتم حداکثر آنتروپی )(. 2002و همکاران، 

های حضور ارائه شده است ها فقط با دادهجغرافیایی گونه سازی توزیع

(Phillips  ،؛ 2006و همکارانElith  ،این الگوریتم 2011و همکاران .)

هایی است که با وجود تعداد کم نقاط حضور از توانایی جمله روشاز

جویی در زمان و کاهش دلیل صرفهباالیی برخوردار بوده و به بینیپیش

طور گسترده مورد استفاده محققان قرار گرفته است. ه، بههزینه مطالع

سازی به شیوه حداکثر آنتروپی، همانند مطالعات نشان دادند که مدل

و همکاران،  Bassiکند )ها عمل میها و یا حتی بهتر از آندیگر روش

(. 2010و همکاران،  Baasch؛ 2008و همکاران،  Haffman؛ 2015

ساختار مدل،  نیب حیو ارتباط صر یاز نظر آمار MaxEntمدل 

دانش مربوط به گونه  ،مدل عیتوز ،دیتول یالزم برا یهایریگمیتصم

 فیتوصرا بگذارد،  ریثأها تیریگمیکه ممکن است بر تصم ییهاو داده

این پژوهش تعیین زیستگاه  هدف از .(2011و همکاران،  Elith) کندیم

 وحش بوروئیه برگاه حیاتمطلوب برای گونه گوسفند وحشی در پناه

 باشد.عوامل تأثیرگذار بر توزیع گونه با روش حداکثر آنتروپی می اساس

توان شده میدر ایران انجام وحشی گوسفند که بر روی جمله مطالعاتیاز

به بررسی مطلوبیت زیستگاه پاییزه و زمستانه گوسفند وحشی در 

یاز و همکاران، )رم رددر استان سمنان، اشاره ک پرور شدهحفاظت منطقه

متر،  2200( که براساس حداکثر آنتروپی نشان دادند که ارتفاع 1396

درصد، جهت شرقی، پوشش مرتع با گیاهان درمنه  40شیب 
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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

( طی مطالعه 1392زاده و همکاران )چنین سرهنگارجحیت دارد. هم

خود بر مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش با استفاده از رویکرد تحلیل 

شناختی بیان کردند که گونه مورد مطالعه مجموعه عامل آشیان بوم

دهد زیستی باالتر از شرایط میانگین منطقه را ترجیح میشرایط محیط

دهد که ( نشان می82/2-60/3دست آمده )رایی بهگو میزان تخصص

زیستی منطقه وابسته است و گونه به دامنه محدودی از شرایط محیط

کند. مطالعه انصاری در استفاده از منابع زیستگاهی تخصصی عمل می

( بر روی گوسفند وحشی در استان مرکزی، نشان داد که در 1395)

ی بر روی زیستگاه گوسفند ترین اثرگذاربین متغیرهای توسعه بیش

ترین مربوط و کم کیلومتر( 20) وحشی مربوط به متغیر فاصله از شهرها

ترین شناسی بیشباشد و از متغیرهای بومرو میهای مالبه جاده

 باشد.ترین مربوط به ارتفاع می( و کم% 20) تأثیرگذاری مربوط به شیب

ازی مطلوبیت زیستگاه ستوان به مدلشده میاز سایر مطالعات انجام

وحش دره انجیر استان یزد قوچ و میش اوریال در پناهگاه حیات

برای حفاظت  مناسب زیستگاهی هایلکه (،1394)احمدپور و همکاران، 

شده درمیان، استان خراسان از قوچ و میش اوریال در منطقه حفاظت

گاه سازی مطلوبیت زیست(، مدل1395نژاد و همکاران، جنوبی )بهرامی

اساس روش حداکثر آنتروپی پاییزه قوچ و میش در پارک ملی بمو بر

(، انتخاب فصلی زیستگاه گوسفند 1394احمدآباد و همکاران، )علیزاده

( و 1395وحشی اصفهانی در پارک ملی قمیشلو )تاکی و همکاران، 

ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال در پارک ملی گلستان )پهلوانی، 

انتخاب زیستگاه و  جملهچنین چندین مطالعه خارجی از( و هم1383

( و 2009و همکاران،  Ciutiالگوهای فعالیت قوچ ساردینی در ایتالیا )

( 2017و همکاران،  Dertienازریابی زیستگاه گوسفند دال در آالسکا )

 اشاره کرد. 

 

 هامواد و روش

 بان محیطهوحش بوروئیه )دیدپناهگاه حیات منطقه مطالعاتی:       

 حوزه در یزد استان جنوب در (1391 ایران، وحشحیات و زیست

 54° 59´ 50˝تا  54° 12´ 53˝محدوده  خاتم در شهرستان استحفاظی

عرض شمالی قرار دارد  30° 11´ 51˝تا  30° 02´ 40˝طول شرقی و 

متر قرار  2850تا  1600(. این منطقه در محدوده ارتفاعی 1)شکل 

غربی منطقه در ین ارتفاع در جنوبترگرفته که کم

بان در نزدیکی ترین ارتفاع مربوط به کوه دیدهقدمگاه علی و بیش

متر از  2800متر و کوه چینگ به ارتفاع  2708غارخانه به ارتفاع 

وحش بوروئیه را منطقه باشد. بخش عمده پناهگاه حیاتسطح دریا می

نی چهره استپی دشتی فراگرفته است که در نزدیکی مناطق کوهستا

گرفتن از نقاط کوهستانی چهره بیابانی پیدا گیرد و با فاصلهخود میبه

 (.1392پاریزی، نژادزاده و ایرانکنند )سرهنگمی
 

افزار در این مطالعه از روش حداکثر آنتروپی در نرم کار:روش       

MaxEnt  افزار چنین نرمو همبرای تهیه مدل مطلوبیت زیستگاهArc 

GIS ورود های اطالعاتی برای برای تعیین همبستگی و نیز ساخت الیه

های اطالعاتی الیه MaxEnt افزارنرم استفاده شد. MaxEntافزار به نرم

متغیرهای محیطی و نقاط حضور گونه را ترکیب کرده و نقاط تصادفی 

کند سپس یک مدل توزیع گونه با آمار و زمینه خود را تولید میپیش

دهد. اطالعات موردنیاز صورت خروجی ارائه مینمودارهای همراه به

توان به دو دسته را می MaxEntافزار رای تجزیه و تحلیل در نرمب

های اطالعاتی یا متغیرهای نقاط ثبت حضور گونه و الیه شامل اطالعات

 همکاران، و Elith) کرد بندیطبقه کنندهبینیپیش زیستیمحیط

2011). 

با  عنوان متغیر وابسته،این نقاط به :بت نقاط حضور گونهث       

از سال  شدهمنطقه حفاظتمیدانی مداوم درکل محدوده ی هابازدید

 گونهه مستقیم با مشاهدد هر بازدیر صورت گرفت . د 1396تا  1395

ه نقطی جغرافیایت مختصاردپا و محل استراحت، ، و نمایه )سرگین(

 رعنوان نقطه حضوه( بGPSی )جهان یابموقعیتم سیستز اه استفادا ب

نقطه حضور در منطقه در طول تحقیق  50ع در مجمو که گردیدثبت 

  د.ثبت ش

 
 و پراکنش نقاط حضوروحش بوروئیه در کشور موقعیت پناهگاه حیات: 1شکل
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های باتوجه به ویژگی در این پژوهش، زیستی:متغیرهای محیط       

شده های انجامو مصاحبه وحشی دگوسفنگونه شناختی رفتاری و بوم

متغیر مستقل زیستگاهی  9بانان منطقه، تعداد با کارشناسان و محیط

شیب، جهت طبقات درصد ، طح دریاساز  ارتفاعطبقات جمله: از

 جادهکاربری اراضی، ی، منابع آب، تراکم پوشش گیاهی، یجغرافیا

ها بستگی که حضور و عدم حضور گونه به آن ،روستاها و معادن، خاکی

افزار نیاز به برای آنالیز در نرم سازی استفاده شد.برای مدل ،دارد

که اگر دو طوریهب یکدیگر همبستگی ندارند،متغیرهایی است که با 

حذف یکی از متغیرها ، داشته باشند %80پوشانی بیش از متغیر هم

و تعیین  محیطیپس از بررسی برخی از متغیرهای زیست الزامی است.

تر متغیرها همبستگی که با بیشدلیل اینهمبستگی متغیر معادن به

سپس این نقاط در برنامه سازی کنار گذاشته شد. داشت در مدل

Excel  به فرمتcsv افزار ذخیره و آماده ورود به نرمMaxEnt .گردید 

گیری مدل از دو دسته نمونهدرست رای ارزیابی ب ها:آنالیز داده       

درصد نقاط  75تصادفی از داده حضور استفاده شد. در این روش از 

مانده درصد باقی 25و از  آموزش مدلصورت تصادفی برای حضور به

ور انجام به این منظ عمل. اینشد کارگرفتهبهبرای ارزیابی نتایج مدل 

 Train  های آموزشیداده درصد از نقاط حضور با نام 75از  گیرد تامی

data های داده ها با نامدرصد از آن 25کردن مدل و برای کالیبره

شود )زیدی و برای بررسی صحت مدل استفاده  Test data آموزشی

 (.2011و همکاران،  Elith ؛1396مروتی و همکاران،  ؛1392 همکاران،

 ROC (Receiverتحلیل منحنی  سازی ازبرای ارزیابی نتایج مدل

Operating Characteristic) منحنی شود، مساحت زیراستفاده می

AUC (Area Under the Curve ) یک شاخص کمی از قدرت تشخیص

 مقدار. (2011و همکاران،  Elith) نقاط حضور توسط مدل می باشد

AUC  یک از بینی کامل و بدون حذف هیچیک به معنی پیشبرابر با

دهنده عملکرد باالتر باشد نشان 9/0نقاط حضور است، اگر مقدار آن از 

عملکرد خوب، مقدار باالتر  دهندهنشان 8/0بسیار خوب، مقدار باالتر از 

 5/0با امتیاز  AUCباشد و بیانگر عملکرد قابل قبول مدل می 7/0از 

 Giovanelli) باشدتصادفی برای مدل مورد انتظار میبینی یک پیش

 .(2010و همکاران، 

        

 تایجن
های روش ترینمتداول از یکی ROC منحنی مدل: ارزیابی کیفیت       

ها برای ارزیابی سازی توزیع گونهطور گسترده در مدلبه که آماری است

باتوجه (. 2011و همکاران،  Elithشود )استفاده می بینیپیش هایمدل

خط های مورد استفاده در مدل، دهنده دادهخط قرمز نشان ،به نمودار

هایی است که برای آزمون مدل مورد استفاده دهنده دادهآبی نشان

صورت بینی مدل بهدهنده پیشقرار گرفته است و خط سیاه نشان

منحنی شود، سطح زیرنمودار مشاهده می در کهطورهمان است. تصادفی

(AUC )ط قرمز( برابر خکار رفته در تعیین مدل )های بهبرای داده

 939/0کار رفته در تعیین اعتبار مدل، برابر های بهبرای داده و 940/0

دهنده ، نشان939/0منحنی برابر ل، سطح زیرباشد. در این مدمی

  (.2)شکل استقدرت تشخیص بسیار خوب مدل 

نایف )شکل دست آمده از آزمون جکنتایج به اهمیت متغیرها:       

 الگوریتم اجرای با محیطیزیست متغیرهای اهمیت براساس (3

Bootstrap ثیرگذار در مدلترین عامل تأمهم شیبدهد که نشان می 

 باشد. می بوروئیه وحشحیات وحشی در پناهگاه گوسفند پراکنشسازی 

 30شیب ) جملهرهایی ازف نشان داد که متغینایجک کلی آزمونطوربه

درصد که براساس آنالیز طبقات درصد شیب بر پراکنش گونه  50تا 

و سپس اراضی بایر، ، ماهورتپه مناطق، اراضی مرتعی ،دست آمد(به

درصد، مناطقی با پوشش گیاهی  50راکم پوشش گیاهی بیش از ت

متر از سطح  2400طبقات ارتفاعی تا تغییرات و  درصد 5تر از کم

  .اندرا در مدل داشته اهمیتترین بیشدریا 

 

 
 ROCنمودار : 2 شکل
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دست زیستگاه بهبینی پیشنقشه  نقشه مطلوبیت زیستگاه:              

کند، جاهایی که مطلوب آمده که مطلوبیت آن از صفر تا صد تغییر می

و جاهایی است و احتمال حضور گوسفند وحشی زیاد است با رنگ سبز 

که  ،شدهباشد با رنگ آبی مشخصکه احتمال حضور گونه متغیر می

 تهیه شده براساس آستانه نقشه (.4)شکل دست آمده استبهافزار نرم از

، به دو (10PTP=Percentile Training Presence) آموزشی حضور 10%

(. طبقه نامطلوب 5طبقه مطلوب و نامطلوب تقسیم شد )شکل 

که احتمال حضور گوسفند وحشی  ای استناحیهذکرشده شامل 

که طبقه مطلوب شامل مناطقی دارای کمترین مقدار بوده در حالی

طور بالقوه قابلیت وحشی بوده یا بهشود که مورد استفاده گوسفند می

درصد از کل  24/28زندگی در آن وجود دارد که مساحتی حدود 

 شود.وحش بوروئیه را شامل میمساحت پناهگاه حیات

 
گوسفند وحشی در پناهگاه  پراکنشبینی : نقشه پیش4شکل 

 وحش بوروئیهحیات

 

مطلوبیت زیستگاه در پناهگاه بندی شده طبقهنقشه : 5شکل 

 وحش بوروئیهحیات

 حثب
در پناهگاه گوسفند وحشی گونه پراکنش  روش حداکثر آنتروپی،       

دست بهنتایج بینی کرد. طبق وحش بوروئیه را بسیار خوب پیشیاتح

ثر بر مطلوبیت زیستگاه ترین عامل مؤشیب مهمآمده از این تحقیق 

بر  درصد( 50تا 30) افزایش شیبکه طوریاین گونه بوده است، به

. این (1392زاده و همکاران، افزاید )سرهنگمطلوبیت زیستگاه می

( 1395همکاران ) ری وجعفتوسط  شدهبا مطالعات انجام نتیجه

شده ها در مطالعه خود در منطقه حفاظتمشابهت داشته است. آن

 درکننده بینیترین متغیر پیشعنوان مهمبهرا تنگ صیاد نقش شیب 

 (، در بررسی انجام1394) احمدپور و همکارانند. اهپراکنش گونه دانست

شیب مناسب زیستگاه برای انجیر دره وحششده در پناهگاه حیات

ان کردند که افزایش و کاهش درصد دانسته و بی 42تا  30قوچ و میش 

آبادی و نجفثیر زیادی بر مطلوبیت زیستگاه گونه دارد. ملکیشیب تأ

وحش موته شده در پناهگاه حیاتدر بررسی  انجام (1389همکاران )

درصد دانسته  30تا  20نگین طور میابهشیب مناسب را برای این گونه 

تر و مناطق هایی با مطلوبیت کمتر از آن را جزء زیستگاهو شیب کم

، اندشمار آوردههای نامناسب بهتر را جزء زیستگاهدارای شیب بیش

میش  با بررسی قوچ و 1389سال  ای دیگر درچنین در مطالعههم

 
 نایف در بررسی اهمیت متغیرها: آزمون جک3شکل
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عات های اطالوحش موته با استفاده از سامانهپناهگاه حیات در اصفهانی

های باالتر از بیان کردند که شیبجغرافیایی جهت مدیریت زیستگاه 

 Dertien. باشندعنوان فاکتور محدودکننده برای این گونه میبه % 30

یکی گوسفند دال در آالسکا (، با بررسی زیستگاه 2017و همکاران )

مناطقی  را زیستگاه مناسب برای گونه کننده در انتخابامل تعیینواز ع

، (1393مروتی و همکاران ) .بیان نمودنددرصد  60تر از با شیب کم

ترین طعمه عنوان مهملوبیت زیستگاه قوچ ومیش بهبا مطالعه مط

انجیر یزد بیان کردند که وحش درهیوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات

 .در منطقه متغیر شیب بودثر برحضور این گونه ترین عامل مؤمهم

موازات اهمیت شیب در مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی، به        

گونه اراضی مرتعی و ثیرگذار بر پراکنش تأ یکی دیگر از پارامترهای

خشک موجود باتوجه به اکوسیستم  خشک و نیمه، تپه ماهوری بودند

های کشاورزی وحش بوروئیه شرایط الزم برای فعالیتحیات پناهگاه در

ای از جوامع گیاهی و گسترش پارهشد وجود ندارد و لی امکان ر

 های حیات( منبع غذایی برای گونه1392نژاد، زاده و ایران)سرهنگ

از اراضی  که با افزایش فاصلهطوریبه وحش را فراهم کرده است،

یاز رم شود.مطلوبیت زیستگاه گونه کاسته میاز مرتعی و تپه ماهوری 

مطلوبیت زیستگاه گوسفند سازی در بررسی مدل (،1396و همکاران )

شده پرور بیان کردند که پوشش مرتع با وحشی در منطقه حفاظت

نه و گون برای گونه ارجحیت دارد. احمدپور و همکاران گیاهان درم

، با بررسی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش پناهگاه حیات (1394)

نوع پوشش گیاهی یکی  ر استان یزد بیان کردند کهانجیر دوحش دره

 ترین نقش را در مطلوبیت منطقه داشته است.که بیش از عواملی است

ثیر زیادی در پراکنش گونه مورد از سایر عوامل مؤثر که به نسبت تأ

توان به تغییرات ارتفاعی اشاره کرد مطالعه در منطقه داشته است می

ای گوسفند که تغییرات ارتفاع در انتخاب زیستگاه مناسب برطوریبه

وحشی حائز اهمیت و مناطق با ارتفاع باالتر از میانگین منطقه را 

زاده و همکاران شده توسط سرهنگلعات انجامکه با مطا دهدمی ترجیح

احمدآباد و همکاران شده کوه بافق، علیزاده( در منطقه حفاظت1392)

( در 2016و همکاران )Yeganehkeya ( در پارک ملی بمو، 1394)

، رسی زیستگاه مناسب برای گوسفند وحشی در البرز شرق تهرانبر

و همکاران  karschدر پارک ملی سالوک و  (1391عفتی و همکاران )

با توجه به اهمیت  سو بود.هورن، همگوسفند بیگ بررسی(  2016)

نقشه مطلوبیت،  وحشی، گوسفند برای مناسب زیستگاه تعیین در متغیرها

غربی منطقه را برای گونه مورد دو ناحیه در قسمت جنوب و شمال

وحش بوروئیه درصد از کل پناهگاه حیات 24/28مطالعه نشان داد، که 

در بررسی  (1392) نژادزاده و ایرانسرهنگ دهد.اختصاص می خودرا به

ها بوروئیه با توجه به وجود رویشگاه وحشحیات پناهگاه زیستی وضعیت

جمله کل و بز، قوچ و وحش شاخص ازهای متنوع با حیاتو زیستگاه

روستایی و میش پلنگ، کبک، تیهو، پرندگان شکاری، عدم تعارضات 

های در محدوده پناهگاه، جهت پوشش دادن تمامی قابلیت غیره

ر گرفتن شرایط الزم برای محدوده و زیستگاهی و با درنظرویشگاهی 

عنوان منطقه امن پناهگاه را بهامن دو منطقه کوه سفید و سربره 

با نتایج حاصل از تحقیق حاضر شایان ذکر است که تعیین کردند. 

نیز دو محدوده را با توجه پراکندگی گونه در منطقه مورد مطالعه 

گوسفند گونه ای یستگاه مطلوب برعنوان زاختالف نه چندان زیاد به

گوسفند وحشی یکی گونه که جااز آن .(5)شکل  دست آمدبهوحشی 

شود که ترتیبی اتخاذ پیشنهاد می استشاخص وحشی های از گونه

پوشش و احیاء  بهبود کیفیت منابع حیاتی، تقویت امکاناتبا گردد تا 

تخریب  ،شدن منطقه امنتکهتکهاز بین دو منطقه مناسب،  گیاهی

 جلوگیری شود.آمیزی و درون هزیستگا
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