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و ارتباط آن با پراکنش پوشش  (Ovis orientalis) مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش

 در منطقه شکار ممنوع کاوه ده گیاهی در فصل پاییز
 

 

 

 
 

 

 ایراناصفهان، دانشگاه آزاد اسالمی، گروه محیط زیست، واحد خوراسگان: محیا خسروی ، 

 واز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایرانگروه محیط زیست، واحد اه: *رادبهروز بهروزی  

 

 1397 مردادتاریخ پذیرش:            1397 اردیبهشتتاریخ دریافت: 

 چکیده

باشد. این مطالعه بررسی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش و ارتباط منطقه کاوه ده در شهرستان فیروزکوه از توابع استان تهران می 

های گیاهی و با استفاده از گذاری برای شناسایی گونهبا انجام پالت 1393منطقه است. در فصل پاییز آن با پراکنش پوشش گیاهی در این

دهی های تنوع زیستی، گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش با استفاده از رتبهبرای تعیین شاخص Pastافزار نرم

تعیین شد. متغیرها شامل: پوشش گیاهی، جهت، شیب، فاصله از جاده، فاصله از HSI ( و مدل HEP)روش به متغیرهای زیستگاهی

 9گونه گیاهی و آذرماه نیز  9گونه گیاهی، آبان ماه 11های کشاورزی بود. نتایج نشان داد در مهرماه، فاصله از زمین و هاگاهسکونت

ای مارگالف به ، غنای گونه882/1، 2، 013/2ترتیب پائیز بهگونه گیاهی شناسایی شد. شاخص تنوع شانون وینر در سه ماه در فصل 

، 8232/0ای سیمپسون و تنوع گونه 567/1، 162/1، 079/1ترتیب ای منهینک به، غنای گونه288/2، 1 /954،  153/2ترتیب 

 67/0 وه ده در فصل پاییزه کا، مطلوبیت زیستگاه منطقHEPدست آمده از روش هبا توجه به امتیازات ب .دست آمدهب 0/ 8154، 8411/0

های داری بین ماهدست آمده هیچ اختالف معنیهباشد. طبق نتایج بدهنده مطلوبیت زیستگاه خوب در این منطقه میتعیین شد که نشان

 .داری را نشان ندادندمتغیر بررسی شده بین سه ماه مهر و آبان و آذر اختالف معنی 9مختلف در فصل پاییز وجود نداشت. 

 ، پوشش گیاهی، منطقه شکار ممنوع ((Ovis orientalisمطلوبیت زیستگاه، قوچ و میش ، HEPروش، HSI دلم کلمات کلیدی:

 behrouzirad@yahoo.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
 هاگونه از حفاظت جهت در کلیدي پارامترهاي از یکی زیستگاه       

عنوان بخشی از موجودي وحش بهحیات و( Guisan ،2000) است

 (. بررسی1396 ،ازقندي و کالتهر) شودزیستگاه محسوب می

 یکی ها،آن زیستگاه مطلوبیت تعیین و گونه شناختیبوم هايویژگی

 محسوب وحشحیات هايحفاظت گونه و مدیریت اصلی ارکان از

 هاي محیطترین تخریبامروزه بیش. (Guisan ،2000) شودمی

ی است هایروشرو نیاز بهباشد. از اینمی هازیستی متوجه زیستگاه

ها را ارزیابی کرد و در گذر زمان ها زیستگاهکه بتوان به کمک آن

 (.1396، و همکاران جاویدان) دست آوردها را بهافت کیفیت آن

ترین فاکتورها در جهت حفاظت از عنوان یکی از مهمهزیستگاه ب

گسترده مطرح  اکولوژیکی تاثیر و ارزش با هايگونه خصوصهب هاگونه

ها کمک آنهایی است که بهروش بشر نیازمند دلیل، مینهبه است.

ها را ارزیابی کرده و در گذر زمان کاهش کیفیت بتواند زیستگاه

در  1980در سال  HEPدست آورد. روش هها را بدر این زیستگاه

یافت و در واقع روشی است  وحش گسترشپاسخ به نیازهاي حیات

و  المیرتوسط  Missouriر که از یک روش ارزیابی توسعه یافته د

( 1373) ماهینی(. سلمانSantos ،2007) تکامل یافته است دانیلز

، ارزیابی زیستگاه HEPبار در ایران با استفاده از روش براي اولین

و پس از او،  قوچ و میش در منطقه حفاظت شده توران انجام داد

 ردکشورمو در هاي مختلفیگونه زیستگاه ارزیابی جهت این روش

 در پازن و بز ارزیابی زیستگاه به توانمی استفاد قرارگرفت، که

 زیستگاه (، ارزیابی1391 )گلزار، سولک تنگ شده حفاظت منطقه

 )خاکی و همکاران، لشگردر شده حفاظت منطقه در افغانی پایکاي

 HEPروش با سروک منطقه در ایرانی سنجاب ارزیابی و (1390

 هاییگونه موثر مدیریت منظوربه .کرد رهاشا (1395 همکاران، و )خلیلی

هایی با که با این نوع گونه در ارتباط هستند، شناسایی زیستگاه

 Dayton گونه الزم است این جمعیت از حفاظت براي خوب مطلوبیت

اي در ارتباط با مطلوبیت تاکنون مطالعهFitzgerald(2006 )  و

وه ده انجام نشده زیستگاه قوچ و میش در منطقه کاوه ده بخش کا

است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی وضعیت کنونی منطقه 

و تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش و ارتباط آن با پراکنش 

 باشد.پوشش گیاهی در منطقه کاوه ده فیروزکوه می
 

 هاشمواد و رو
 منطقه شکار ممنوع کاوه ده در موقعیت: مورد مطالعه منطقه       

 ( در شرق استان تهران قرارE '52,º 14 :N' 35º,58یی )جغرافیا

(. مساحت کل منطقه شکار ممنوع کاوه ده 1) شکل  است گرفته

 هکتار است و محدوده کاوه ده داراي مساحت 75000حدود 

گونه  (.1384 ،) اداره محیط زیست فیروزکوه هکتار است 3200

 Bovidae خانواده از سمانزوج به متعلق Ovis orientalis میش و قوچ

 در طبقه  IUCNسرخ فهرست در و (1388 )ضیایی، گاوسانان است

 اجتماعی صورتبه گونه این. قرارگرفته است پذیرآسیب هايگونه

 ایران شرق تپه ماهوري و کوهستانی مناطق زندگی کرده و در

(. پراکنش قوچ و میش 1391)کرمی و همکاران، پراکندگی دارند

(. با تعیین 1394 )خسروي، دارد گیاهی ا پوششارتباط مستقیمی ب

دست به را هاگونه این زیستگاهی ارجحیت توانمی زیستگاه مطلوبیت

و میش متغییرهاي  امنیت،  قوچ زیستگاه مطلوبیت تعیین براي آورد.

آب، غذا، پناهگاه، شیب، پوشش گیاهی و ارتفاع مورد بررسی قرار 

هاي مناسب قوچ و میش . ازجمله زیستگاه(1392 ،عفتی) گرفت

شرق شهرستان توان منطقه کوهستانی کاوه ده در در ایران می

 (. 1384 ،) اداره محیط زیست فیروزکوه فیروزکوه را نام برد

بررسی پوشش گیاهی : روش شناسایی پوشش گیاهی       

تصادفی با سه  -منطقه با استفاده از روش کوادرات سیستماتیک

انجام شد. جهت افزایش دقت  1393گذاري در پاییز مرحله پالت

تو در تو استفاده  هايپالت گیاهان از روش و شمارش گیرينمونه در

 یتصادف صورت بلوک کامالًبرداري بهنمونه (.Dengler، 2009) شد

رت سیستماتیک با ابعاد وصو به ( 1396 ،محسنی و مهرورزمغانلو)

هاي از پالت( و 1396، و همکاران ارمیصفري) طراحی متر 50×50

 تر قرار داشت استفاده شدهاي بزرگتري که درون پالتکوچک

ایی هاي تنوع گونهشاخص و تعیین تجزیه آماري (.1394 )خسروي،

دست هبراي محاسبه ب Excelو   SPSSو Pastافزار با استفاده از نرم

هاي اي گیاهان منطقه، از شاخصآمده و براي شناسایی تنوع گونه

 است. شده استفاده منهینک و وینر،مارگالف-ونشان زیستی

 ( شانون وینر1)رابطه
 

 ( سیمپسون2)رابطه
 

 ( مارگالف3)رابطه 
 

 

 
 موقعیت جغرافیای منطقه شکار ممنوع کاوه ده : 1شکل 
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 شناسایی شرایط از پس اساس براین :روش ارزیابی زیستگاه       

 شد. آغاز هابررسی و هاداده آوريجمع منطقه، محیطیزیست

ت توسط نمایه مطلوبی امتیازات کسب شده در هر یک از متغیرها

(، 1383 ها تقسیم بر ارزش کسب شده )پهلوانی،= جمع ارزش

تگاه در ارزیابی زیس ( و محاسبه گردید.1395 )خلیلی و همکاران،

 دهی بهکه در روش اول رتبه قوچ و میش از دو روش استفاده شد

 .(Robert، 2006) بود HSI دوم روش در و  HEPزیستگاهی متغیرهاي

ی فهرست شد: انجام زیر مراحل دهیرتبه روشبه زیستگاه یابیارز براي

د. شکه زندگی گونه به آن وابسته است، تهیه  زیستی از فاکتورهاي

در )ها گیري شدند و یا میزان کمی آنسپس این فاکتورها اندازه

العات منابع کسب گردید. بنابراین در ابتدا اط سایر وجود( از صورت

 ماً آوري شد. فاکتورهاي زیستی که عموجمعمورد نیاز زیستگاهی 

بقیه  ارتباط تنگاتنگی با مراحل زیستی حیوان دارند را انتخاب و

 اطالعات کنار گذاشته شدند.

اگر اطالعات کمی براي فاکتور مورد : هابندی دادهدرجه       

بهترین حالت  5وجود داشت با توجه به وضعیت فاکتور، درجه  نظر

اگر اطالعات  (.5 تا 1 )اعداد دهدحالت را نشان می بدترین 1درجه و

کمی نبودند با استفاده از کلمات خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و 

ها ارزش توصیفی داده و سپس هر خیلی کم، ابتدا به هریک از آن

)بدترین 1فاکتوري که با کلمه خیلی زیاد وصف شده است درجه

درنظر گرفته  2،3،4 هايرجهترتیب دها بهوضعیت سایر در و حالت(

فاکتورهایی که در ارتباط با ارزیابی زیستگاه مطرح بودند به  شد.

قوچ و  غذایی هاينیازمندي شامل شد که دسته اول تقسیم دسته دو

فاکتورهاي با تاثیر مستقیم بر روي نیازهاي  شامل دوم دسته و میش

هاي منديماتریس عوامل تهدیدکننده و نیاز (1 زیستگاهی. امنیت

ایی ذکر شد. در انتهاي هر بخش درجه براي و وارد جدول در زیستی،

ایی براي وارد کردن جدول جداگانه (2 شد. نوشته اعداد جمع جدول

رسم و با استفاده از آن جمع کل  ها،بخش ماتریس بنديدرجه نتایج

تعیین مطلوبیت زیستگاه، با توجه به درجه ارزش  (3 محاسبه شد.

در این تحقیق  استفاده مورد طرح شد. محاسبه 1رابطه  از شده کسب

 ها بهتصادفی بوده و مقایسه میانگین بین ایستگاه بلوک کامالً

صورت  SAS 9.4 افزارتوسط نرم 05/0 در سطح dancanروش 

=HSI: (4)رابطه گرفت 
رتبه خروجی منطقه مورد بهره برداري

باالترین رتبه موجود
                                                                                              

 

 (1۳۹۳کلج،  الدمخی و رضاییرهبریتوصیفی) دهی به واژه: رتبه1جدول
 خروجی رتبه عددی HISارزش 

 عالی 5 1=5/5
 خیلی خوب 4 8/0=5/4
 خوب 3 6/0=5/3
 متوسط 2 4/0=5/2
 ضعیف 1 2/0=5/1

 

از روی ارزش  دهی عددی و امتیازدهی هر متغییررتبه :2جدول
 (1۳۹۳کلج، الدمخی و رضاییرهبریکیفی)

 ارزش کیفی رتبه عددی امتیاز کسب شده
 خیلی زیاد 5 1
 زیاد 4 2
 متوسط 3 3
 کم 2 4
 خیلی کم 1 5

   نتایج

منوع مشکار  منطقه در مطالعه از دست آمدههبه نتایج ب توجه با       

ش توان گفت که بخش کاوه ده از نظر پوشوه ده فیروزکوه میکا

اري بردهاي نمونهپالت با استفاده از (.8و3)جدول گیاهی غنی است

 C. Haussknechtiiگونه و  35 با داشتن Avena fatua مهر در شده،

طقه یاهی منترین تعداد گونه گکم ترین وبیشگونه،  1با داشتن 

ترین بیش گونه 16 با داشتن Allium ursinum را نشان داد. در آبان

د ترین تعداکم گونه 2با داشتن  Onopordon achanthimتعداد و 

 Avena fatua داد. در آذر گونه نشان را شده گذاريپالت گیاهی گونه

 ،Onopordon achanthim، Berberis بوته 10 داشتن با

Achantholimon brachystachyum ،Artemisia siberii بیانگر ،

 با داشتن یک گونه vulgaris منطقه و گونه ترین تعداد گونهبیش

 شدندترین تعداد گونه گیاهی منطقه را شامل میگیاهی، کم

ف هیچ اختال 5دست آمده در جدول هطبق نتایج ب (.5و 3ولا)جد

وجود 1393 هاي مختلف در فصل پاییزداري بین ماهمعنی

ده ارتفاع ، شیب، جهت شیب، نوع متغیر بررسی ش 9نداشت. 

 پوشش گیاهی، فاصله از جاده، فاصله از منابع آب، فاصله از

ن کشاورزي و میزان حضور شکارچیا هايزمین از فاصله گاه،سکونت

 داري نداشتند.بین سه ماه مهر و آبان و آذر اختالف معنی

 از محاسبه پس ماه: برای هر  HSIمطلوبیت زیستگاه نمایه       

اه زیستگمطلوبیت جداگانه صورتبه هرماه زیستگاه،براي نهاییارزش

کاوه ده فیروزکوه(  آن زیستگاه )منطقه و میش در قوچ زیست جهت

  .است آمده 6 جدول در هاکیفیت تعیین و بنديرتبه این که گردید تعیین

نمایه : 1۳۹۳فصل پاییز HSIنمایه مطلوبیت زیستگاه        

 1393هاي فصل پاییز شده براي هریک از ماه مطلوبیت حساب

آورده شده است، که حداکثر مطلوبیت زیستگاه در  6در جدول 

این فصل، عدد یک و حداقل مطلوبیت زیستگاه آن عدد صفر 

، براي تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش 4است. طبق جدول 

 متغیر مورد مورد مطالعه یعنی میزان رفت وآمد شکارچیان در 9

ها، گاهمنطقه، میزان تصرف وتخریب درمنطقه،  فاصله از سکونت

 )آبشخور(، غذا، پناهگاه، جهت فاصله از جاده، فاصله ازمنابع آبی

   شیب، نوع پوشش گیاهی و ارتفاع مورد بررسی قرار گرفت.
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 1۳۹۳های گیاهی شناسایی شده در منطقه شکار ممنوع کاوه ده در فصل پائیز : گونه۳جدول

 ردیف نام علمی نام فارسی گذاری مهرپالت گذاری آبان پالت گذاری آذر پالت
 Berberis vulgaris 1 زرشک 3 5 1

 Onopordon achanthim 2 کنگرخارزن بابا 4 2 1

 Provianus Astragalus 3 گون 4 3 7

 Thymus kotschyanus 4 آویشن 11 5 4

 Achantholimon brachystachyum 5 کاله میر حسن 10 8 1

 Avena Fatua 6 یوالف وحشی 35 3 10

 Allium ursinum L 7 سیر کوهی 10 16 0

 C. Haussknechtii 8 زعفران وحشی 1 0 4

 Artemisia siberii 9 در منه 16 6 1

 Artemisia aucheri 10 در منه کوهی 8 12 4

 Allium 11 سیر سیرک 2 0 0
 

 1۳۹۳: میزان متغییرهای زیستگاهی قوچ و میش در منطقه کاوه ده فیروزکوه در فصل پاییز4جدول 
 مقدار امتیاز )ارزش(

 نوع متغیر
5 4 ۳ 2 1 

 میزان و آمد شکارچیان در منطقه خیلی زیاد زیاد متوسط کم کمخیلی 

 هاي کشاورزيفاصله از زمین 2000ـ0 < 8000 4000ـ2000 6000ـ4000 8000ـ000

 هافاصله از سکونتگاه 1500ـ0 3000ـ1500 6000ـ4500 45000ـ3000 <6000

 فاصله از جاده 1000ـ0 2000ـ1000 4000ـ3000 3000ـ2000 <4000

 فاصله از منابع آبی)آبشخور( 0-250 <1000 750-1000 500-7500 250-5000

 نوع پوشش گیاهی بدون پوشش گیاهی درخت درختچه بوته علف

 جهت شیب بدون جهت جنوب شرق غرب شمال

 شیب >60 45-60 0-15 15-30 30-45

 ارتفاع >2700 2550-2700 2100-2250 2400-2550 2250-2400

 میزان مطلوبیت زیستگاه خیلی کم کم متوسط وبخ خیلی خوب یا عالی
 

 SAS   افزار: امتیاز کسب شده هر متغیر زیستگاهی  بااستفاده از نرم5جدول 

 ماه 
 عناوین محاسبه شده

 مهر آبان آذر

a 14/1 ±  36/3 a 58/1 ±  3 a 58/1 ±  3 ارتفاع 

a 30/1 ±  8/3 a 58/1 ±  3 a 58/1 ±  3 بیش 

a 58/1 ±  3 a 40/1 ±  4/3 a 58/1 ±  3 بیجهت ش 

a 30/1 ±  2/2 a 58/1 ±  3 a 58/1 ±  3 یاهینوع پوشش گ 

a 58/1 ±  3 a 58/1 ±  3 a 81/1 ±  6/2 فاصله از جاده 

a 30/1 ±  26/3 a 70/0 ±  4 a 14/1 ±  36/3 فاصله از منابع آب 

a 58/1 ±  3 a 58/1 ±  3 a 58/1 ±  3 فاصله از سکونتگاه 

a 58/1 ±  3 a 58/1 ±  3 a 58/1 ±  3 يکشاورز يهانیفاصله از زم 

a5±0 a5±0 a5±0 انیحضور شکارچ زانیم 

: عدد نمایه مطلوبیت زیستگاه برای هر یک از ماه های  6جدول

 1۳۹۳فصل پاییز 

 

های : نمایه مطلوبیت زیستگاه برای هر یک از ماه7جدول        
 ۹۳تگاه کل در فصل پاییزفصل پاییز و نمایه مطلوبیت زیس

 ۹۳فصل پاییز
 عناوین محاسبه شده

 مهر آبان آذر

68/0 65/0 68/0 
میانگین عدد مطلوبیت 

 زیستگاه  براي هر ماه

 نمره 5نمایه مطلوبیت از  38/3 24/3 42/3

 شده درهرماهارزش نهایی کسب 4/30 42/3 8/30

 کیفیت زیستگاه خوبخیلی خوبخیلی خیلی خوب

 مهر آبان آذر عناوین محاسبه شده ۹۳فصل پاییز

68/0 64/0 67/0 
میانگین عدد مطلوبیت 

 زیستگاه براي هر ماه
 نمره 5نمایه مطلوبیت از  38/3 24/3 42/3
 ارزش کسب شده 4/30 42/3 8/30

 کیفیت زیستگاه هرماه ازنظر مطلوییت خوبخیلی خوبخیلی خوبخیلی

67/0 
میانگین کل مطلوبیت زیستگاه 

 براي فصل پاییز

 کیفیت زیستگاه از نظر مطلوییت خوبخیلی
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مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش در منطقه کاوه ده فیروزکوه        

خود است. مطلوبیت  هر متغیر داراي امتیاز خاصبسته به

ارزش  هاي فصل پاییز، پس از محاسبهزیستگاه براي هریک از ماه

صورت جداگانه محاسبه گردید. در هر فصل، به نهایی زیستگاه

ها از نظر زیست قوچ زیستگاه کیفیت زسیتگاه براساس مطلبویت

تعیین و  فصل هر کاوه ده فیروزکوه براي و میش در منطقه

 4ها در جدولها و تعیین کیفیتبندين رتبهکه ای گردید مشخص

 متغییرهاي از هریک تحلیل و تجزیه حاصل از نتایج است. شده آورده

 یوالف ،1393گیاهی در فصل پاییز  پوشش که داد نشان زیستگاهی

ترین تراکم بوده است. مهر داراي بیش در Avena fatuaوحشی 

گونه، 11مهر،  در دهکاوه محدوده در هاگذاريپالت توجه به نتیجه اب

شد. بررسی تنوع شانون وینر  شناسایی گیاهی گونه 9و آذر  9آبان 

 مارگالف به ايگونهغناي ،%2،882/1 ،013/2 ترتیببه ماه سه طی

 ترتیباي منهینک به، غناي گونه%954/1،288/2، 153/2 ترتیب

، 8232/0 سیمپسون ايگونهتنوع و 567/1% ،162/1 ،079/1

 قابل مشاهده است. 8جدول در. دست آمدهب % 8154/0، 0841/0
 

شانون وینر، سیمپسون، مارگالف  های زیستیشاخص :8جدول 
 و بری لیون و منهی نیک منظقه شکار ممنوع کاوه ده فیروزکوه 

 

: فراوانی قوچ و میش مشاهده شده در هر یک از انواع ۹جدول 
۹۳پوشش گیاهی درمنطقه کاوه ده فصل پاییز   

جمع سه  ۹۳پاییز
 ماهه

 مهر آبان  آذر  پوشش گیاهی

 درخت 6 1 1 4
 درختچه 11 5 3 3
 بوته 40 10 19 11
 علف 51 24 17 10
 بدون پوشش گیاهی 3 0 0 3

 

   بحث

زیاد قوچ و میش  پراکنش که کرد توان چنین بیانبنابراین می       
چندین عامل زیستی و حیاتی  زار بهزار و بوتهعلف گیاهی وششپ در

عنوان منبع تغذیه و نیز متغیر ارتفاع وشش گیاهی بهپ دارد. بستگی
در این منطقه،  هاحضور قوچ و میش مؤثر بر عوامل ترینمنطقه مهم

طبق  (.1394، و همکاران احمدآبادعلیزاده) باشندمی پاییز فصل در
ترین سهم غذایی از منطقه عات انجام شده بیشمشاهدات و مطال

غیره  زار ازجمله خانواده گندمیان، یوالف، گون وزار و بوتهرا علف
دهند. زیستگاه قوچ و میش در محدوده مورد مطالعه تشکیل می

تر است،  اي که حضور قوچ و میش بیشمطلوب است و در محدوده
در  باشد.گندمیان می هاي مشاهده شده از خانوادهترین گونهبیش

ها، بخش شمالی منطقه شکار ممنوع کاوه ده فیروز کوه تنوع گونه
اي غناي گونه مقادیر دیگر منطقه است. کاهش هايتر از بخشبیش
چنین ارتفاعات باال نسبت داد. هم دماي هوا در کاهش توان بهرا می

ي در اخاطر مساعد بودن محیط از نظر دما، مقادیر غناي گونهبه
، Willis  ؛1393 همکاران، و احمدپور) باشدمی تربیش پایین ارتفاعات

منطقه شکار  ،8دست آمده در جدوله. با توجه به نتایج ب(1973
ممنوع کاوه ده فیروزکوه بخش کاوه ده از نظر پوشش گیاهی غنی 

متغیر شناسایی  9که نتایج حاصل از  7و 6ول ااست. طبق جد
 9و  8ول ادهد. طبق جدطقه را نشان میشده، شرایط مطلوب من

پوشش گیاهی منطقه کاوه ده، در مهر نسبت آبان و آذر شرایط 
(. 2007، و همکارانAhas ) مساعد پوشش گیاهی بهتري داشت

پراکنش قوچ و میش ارتباط مستقیمی با پوشش گیاهی دارد. 
سو سبب کاهش اي از یکنمودن اقلیم ناحیه توپوگرافی با دگرگون

هاي رو به شمال و از سوي دیگر سبب کاهش ا در شیبدم
کره جنوبی( هاي رو به جنوبی )در نیمشیب در شده ذکر فرآیندهاي

هاي رو به شمال خاک شود که در شیبمی سبب امر همین گردیده،
 Santos) تر و پوشش گیاهی متراکم تر باشدبیش آلی مواد تر،عمیق

. پوشش گیاهی (1997، انو همکار Barrio؛ 2007و همکاران، 
تر تر است که آب بیشمناسب تغذیه قوچ و میش در جایی بیش

وجود دارد. مناطق نزدیک به آب مطلوبیت باالتري براي قوچ و 
تر حیوان در (. حضور بیش1389 آبادي،نجف)ملکی میش دارد

شود که داراي پوشش گیاهی مناسب است. هاي مشاهده میبخش
چ و میش با پوشش گیاهی ارتباط مستقیمی پراکنش زیستگاه قو

ترین پراکنش قوچ بنابراین در منطقه کاوه ده فیروزکوه بیش ،دارد
در بخش شمالی منطقه مشاهده  1393 سال پاییز فصل در هامیش و

اند که این بخش تراکم باالي از پوشش گیاهی نسبت به سایر شده
طورکه فالح (. همان1393 )خسروي، هاي منطقه دارا بودبخش
  Ovis orientalis isfahanicaگونه روي بر (1388) همکاران و باقري

مطالعه کردند. با  اصفهانی( درمنطقه کاله قاضی میش و قوچ)
 حضور عدم و حضور بر موثر ، متغیرهاي ENFAاستفاده از روش

 این خوارانطعمه پراکنش گیاهی، جوامع هايهنقش شامل گونه

 ها،جاده ژئومورفولوژیکی، هايتیپ گ،گر و شامل پلنگ گونه

 میش و قوچ مطلوب بررسی کردند که در نتیجه زیستگاه هاچشمه

 و کوهستانی مناطق  در ،10ارتفاعات  در منطقه این در اصفهانی
 از متر 1700 تا 2000 با درجوامعی حدودي تا و ماهورها تپه

 دهدمی نشان مطالعه این نتایج بود. %40هاي شیب در دریا، سطح

اي کرانه هايزیستگاه میش اصفهانی از گیاهانی که در و قوچ که
با توجه به مطالعات  .(1388 باقري،فالح) داشت تريبیش تمایل بود

، 67/0انجام شده میانگین کل مطلوبیت زیستگاه، در فصل پاییز 
گیاهی  پوشش است. زیستگاه مطلوبیت خوب، کیفیت دهندهنشان که

پوشش  زیرا دارد، مستقیمی رابطه حیوانات زیستگاه پراکنش با منطقه
 گیاهی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روي پراکنش حیوان است

(Garee ،2016) علت مشاهده قوچ و میش در پوشش گیاهی .
فرار آسان از شکار و  اي،ناه لحظهزارها ایجاد پزارها و علفبوته

ها و تراکم قوچ و میش (. بررسی داده 9)جدول تغذیه حیوان است
ارتباط با شیب، جهت، ارتفاع، تراکم پوشش گیاه، کل  فاکتور در 9

هاي غیرگندمی متر، علف 5-5/0پوشش گیاهی، گیاهان با ارتفاع 

های تنوع شاخص
 آذر آبان  مهر ۹۳زیستی پاییز

Taxa_S 11 9 9 
Dominance_D 1768/0 1589/0 1846/0 
Simpson_1-D 8232/0 8411/0 8154/0 
Shannon_H 013/2 2 882/1 

Brillouin 849/1 782/1 572/1 
Menhinick 079/1 162/1 567/1 
Margalef 153/2 954/1 288/2 
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ته و شنی، آسفال )واحدهاي اقلیمی و فاصله از منابع آب، جاده(
داد که فراوانی خاکی )و روستا( انجام شد و نتایج حاصله نشان می

تر است. ها در طبقات خاصی از شیب و جهت، بیشقوچ و میش
پراکنش جمعیت  است. آبشخورها اطراف حیوان، ترجیحی هايمکان

باشد که یوالف وحشی فراوان و داراي هایی میدر مهر در قسمت
درصد تراکم و فراوانی قوچ و میش  .باشدمنابع غذایی خوبی می

 250 با افزایش درصد تراکم کل پوشش گیاهی با ارتفاع بیش از
متر، ارتباط نزدیکی دارد. بررسی نقش فاصله نشان داد که با 

شدت ها بهقوچ و میش فراوانی و گریزگاه، منابع آب افزایش فاصله از
هاي آسفالته جاده متري از 500در فاصله  چنینهم یابد.می کاهش

ندرت متري روستاها، قوچ و میش به 1000از فاصله  و شنی و
)بدون پوشش گیاهی(. ارزیابی جداول تهیه شده،  شوددیده می

زیستگاه  مطلوبیت هاينقشه بین منطقی و نزدیک ارتباط دهندهنشان
باشد و ارتباط مستقیمی بین گونه و مشاهدات میدانی موجود می

 ع غذایی( و گونه مورد نظر وجود دارد.)مناب گیاهی

 منابع

ایمانی . و ح ،اکبری .؛ح ،مرادیوارسته .؛م ،احمدپور .1
سازي مطلوبیت زیستگاه قوچ و مدل. 1۳۹4 ،.ج ،هرسینی

محیط . دره انجیر استان یزد وحشحیات پناهگاه در میش اوریال
 .28تا  13، صفحات 4، شماره 9دوره  زیست جانوري.

طرح جامع منطقه . 1۳84فیروزکوه. اداره محیط زیست  .2
 .31تا  9صفحات شکار ممنوع کاوه ده فیروزکوه. 

ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال پارک . 1۳8۳ ،پهلوانی، ع. .۳
 .8تا  1، صفحات 3شماره  ،30دوره  .شناسیمحیط گلستان. ملی

مروري  ،1۳۹6 ،.ا ،شعبانیعلیزاده . وا، نوری .؛ر ،جاویدان .4
 المللیبین کنفرانس چهارمین هاي ارزیابی زیستگاه،بر روش

 .دانشگاه تهران ،زیستمحیط مدیریت و ریزيبرنامه
قرق بر میزان  اثرات .1۳۹6، .ک، مهرورزمغانلو . وش ،حسنی .5

 اولین .ارسباران در مرتعی گیاهان تاجی پوشش و علوفه تولید
 مرکز تبریز، ارسباران، هايجنگل از حفاظت و صیانت ملی همایش

 شرقینآذربایجا طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات
 ؛میرسنجری، م.ا.؛  شعبانی،علیزاده ؛صحنه، س.خاکی .6

ارزیابی زیستگاه  .1۳۹0 ،.، بفتاحی و ، ز.نوری م.؛ کابلی،
قی دوتایی هاي رگرسیون منطبا استفاده از روش پایکاي افغانی

)مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده لشگردر، همدان(.  HEPو 
 .10تا  3صفحات  ،1. شماره زیست جانوريمحیط

ررسی پوشش گیاهی ب. 1۳۹۳ ،.، برادبهروزی و .خسروی، م .7
منطقه کاوه ده فیروزکوه محدوده تنگه آخوري. دومین همایش 

 .سعه پایدارزیست و توحمایت از محیط حفاظت، ریزيبرنامه ملی
مطلوبیت  تعیین .1۳۹4 ،ب. راد،بهروزی و م. ،خسروی .8

چهارمین  .زیستگاه قوچ و میش در منطقه کاوه ده فیروزکوه
 همایش سراسري محیط زیست، انرژي و پدافند زیستی.

هاي حیات مدیریت زیستگاه .1۳۹6 ،.ع، کالته. و ع، رازقندی .۹
اکولوژي سیماي  استفاده از رویکرد با شدهحفاظت مناطق و وحش

 مدیریت و ریزيبرنامه المللیبین کنفرانس چهارمین .سرزمین
 زیست دانشگاه تهران.زیست، تهران، دانشکده محیطمحیط

 ارزیابی .1۳۹۳ ،.س ،کلجرضایی و .پ ،الدمخیرهبری .10

)گیالن(  سراصومعه سنگجوب زیستگاه در معمولی قرقاول زیستگاه
 مهندسی المللیبین کنفرانس اولین .HEP.با استفاده از روش

 راهکارهاي دستیابی به توسعه پایدار. مرکز تهران، زیست،محیط
ارزیابی زیستگاه قوچ و میش در  .1۳7۳ ،ماهینی، ع.سلمان .11

هاي سپهر توران با تاکید بر کاربرد عکساندوختگاه زیست
 .ارشد. دانشگاه تهران. تهراننامه کارشناسیاي. پایانماهواره

تاثیر شرایط  .1۳۹6، .ا، فالح. و م، حجتی .؛م ،ارمیصفری .12
هاي ون سري مختلف رویشگاهی بر خصوصیات رویشی در توده

 و کشاورزي سراسري همایش هفتمین .برنجستانک مازندران
 توسعه به دستیابی راهکارهاي مرکز تهران، پایدار، طبیعی منابع
 .اروند مهر عالی آموزش موسسه .پایدار

راهنماي صحرایی پستانداران ایران. کانون . 1۳88، ضیایی، ه. .1۳
 .فحهص 419 .تهران .وحشآشنایی با حیات

شمس  و م. ،دهداردرگاهی؛ ج.منصوری،  ؛عفتی، ن. .14
 میش اوریال و قوچ بهاره زیستگاه ارزیابی .1۳۹2 ،.ب ،اسفندآباد

(Ovis orientalis arkali)  روش انفا. در پارک ملی سالوک به
 .فحهص 9زیست ایران. هاي محیطهشهمایش ملی پژو

 . ون ،قیالوعلیسعادت .؛س، نادری .؛ز ،احمدآبادعلیزاده .15
سازي مطلوبیت زیستگاه پاییزه مدل .1۳۹4، .ح.ر ،اسماعیلی

 .آنتروپی حداکثر روش براساس بمو ملی پارک در میش و قوچ
 پایدار توسعه مهندسی و اقلیم تغییرات ملی همایش دومین

 بوعلی پژوهشی گروه تهران، طبیعی، منابع و کشاورزي
ارزیابی زیستگاه  .1۳88 ،.ف ،آزیتا و م. ،کابلی ؛ف. باقری،فالح .16

در پارک   (Ovis orientalis isphahanica)قوچ و میش اصفهانی
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