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مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش ( )Ovis orientalisو ارتباط آن با پراکنش پوشش
گیاهی در فصل پاییز در منطقه شکار ممنوع کاوه ده
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چکیده
منطقه کاوه ده در شهرستان فیروزکوه از توابع استان تهران می باشد .این مطالعه بررسی مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش و ارتباط
آن با پراکنش پوشش گیاهی در این منطقه است .در فصل پاییز 1393با انجام پالتگذاری برای شناسایی گونههای گیاهی و با استفاده از
نرمافزار  Pastبرای تعیین شاخص های تنوع زیستی ،گیاهان مورد بررسی قرار گرفت .مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش با استفاده از رتبهدهی
به متغیرهای زیستگاهی (روش )HEPو مدل  HSIتعیین شد .متغیرها شامل :پوشش گیاهی ،جهت ،شیب ،فاصله از جاده ،فاصله از
سکونتگاهها و فاصله از زمینهای کشاورزی بود .نتایج نشان داد در مهرماه11 ،گونه گیاهی ،آبان ماه  9گونه گیاهی و آذرماه نیز 9
گونه گیاهی شناسایی شد .شاخص تنوع شانون وینر در سه ماه در فصل پائیز بهترتیب  ،1/882، 2 ،2/013غنای گونهای مارگالف به
ترتیب  ،2/288 ،1 /954 ، 2/153غنای گونهای منهینک بهترتیب  1/567 ،1/162 ،1/079و تنوع گونهای سیمپسون ،0/8232
 0/ 8154 ،0/8411بهدست آمد .با توجه به امتیازات بهدست آمده از روش  ،HEPمطلوبیت زیستگاه منطقه کاوه ده در فصل پاییز 0/67
تعیین شد که نشاندهنده مطلوبیت زیستگاه خوب در این منطقه میباشد .طبق نتایج بهدست آمده هیچ اختالف معنیداری بین ماههای
مختلف در فصل پاییز وجود نداشت 9 .متغیر بررسی شده بین سه ماه مهر و آبان و آذر اختالف معنیداری را نشان ندادند.
کلمات کلیدی :مدل  ،HSIروش ،HEPمطلوبیت زیستگاه ،قوچ و میش ) ،)Ovis orientalisپوشش گیاهی ،منطقه شکار ممنوع
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

behrouzirad@yahoo.com
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مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش و ارتباط آن با پراکنش پوشش گیاهی در فصل پاییز....

مقدمه
زیستگاه یکی از پارامترهاي کلیدي در جهت حفاظت از گونهها
است ( )2000 ،Guisanو حیاتوحش بهعنوان بخشی از موجودي
زیستگاه محسوب میشود (رازقندي و کالته .)1396 ،بررسی
ویژگیهاي بومشناختی گونه و تعیین مطلوبیت زیستگاه آنها ،یکی
از ارکان اصلی مدیریت و حفاظت گونههاي حیاتوحش محسوب
میشود ( .)2000 ،Guisanامروزه بیشترین تخریبهاي محیط
زیستی متوجه زیستگاهها میباشد .از اینرو نیاز بهروشهایی است
که بتوان به کمک آنها زیستگاهها را ارزیابی کرد و در گذر زمان
افت کیفیت آنها را بهدست آورد (جاویدان و همکاران.)1396 ،
زیستگاه بهعنوان یکی از مهمترین فاکتورها در جهت حفاظت از
گونهها بهخصوص گونههاي با ارزش و تاثیر اکولوژیکی گسترده مطرح
است .بههمین دلیل ،بشر نیازمند روشهایی است که بهکمک آنها
بتواند زیستگاهها را ارزیابی کرده و در گذر زمان کاهش کیفیت
در این زیستگاهها را بهدست آورد .روش  HEPدر سال  1980در
پاسخ به نیازهاي حیاتوحش گسترش یافت و در واقع روشی است
که از یک روش ارزیابی توسعه یافته در  Missouriتوسط المیر و
دانیلز تکامل یافته است ( .)2007 ،Santosسلمانماهینی ()1373
براي اولینبار در ایران با استفاده از روش  ،HEPارزیابی زیستگاه
قوچ و میش در منطقه حفاظت شده توران انجام داد و پس از او،
این روش جهت ارزیابی زیستگاه گونههاي مختلفی در کشورمورد
استفاد قرارگرفت ،که میتوان به ارزیابی زیستگاه بز و پازن در
منطقه حفاظت شده تنگ سولک (گلزار ،)1391 ،ارزیابی زیستگاه
پایکاي افغانی در منطقه حفاظت شده لشگردر (خاکی و همکاران،
 )1390و ارزیابی سنجاب ایرانی در منطقه سروک با روش HEP
(خلیلی و همکاران )1395 ،اشاره کرد .بهمنظور مدیریت موثر گونههایی
که با این نوع گونه در ارتباط هستند ،شناسایی زیستگاههایی با
مطلوبیت خوب براي حفاظت از جمعیت این گونه الزم است Dayton
و  )2006( Fitzgeraldتاکنون مطالعهاي در ارتباط با مطلوبیت
زیستگاه قوچ و میش در منطقه کاوه ده بخش کاوه ده انجام نشده
است .هدف از انجام این تحقیق شناسایی وضعیت کنونی منطقه
و تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش و ارتباط آن با پراکنش
پوشش گیاهی در منطقه کاوه ده فیروزکوه میباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :منطقه شکار ممنوع کاوه ده در موقعیت
جغرافیایی ( )E '52,º 14 :N' 35º,58در شرق استان تهران قرار
گرفته است ( شکل  .)1مساحت کل منطقه شکار ممنوع کاوه ده
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حدود  75000هکتار است و محدوده کاوه ده داراي مساحت
 3200هکتار است ( اداره محیط زیست فیروزکوه .)1384 ،گونه
قوچ و میش  Ovis orientalisمتعلق به زوجسمان از خانواده Bovidae
گاوسانان است (ضیایی )1388 ،و در فهرست سرخ  IUCNدر طبقه
گونههاي آسیبپذیر قرارگرفته است .این گونه بهصورت اجتماعی
زندگی کرده و در مناطق کوهستانی و تپه ماهوري شرق ایران
پراکندگی دارند (کرمی و همکاران .)1391،پراکنش قوچ و میش
ارتباط مستقیمی با پوشش گیاهی دارد (خسروي .)1394 ،با تعیین
مطلوبیت زیستگاه میتوان ارجحیت زیستگاهی این گونهها را بهدست
آورد .براي تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش متغییرهاي امنیت،
آب ،غذا ،پناهگاه ،شیب ،پوشش گیاهی و ارتفاع مورد بررسی قرار
گرفت (عفتی .)1392 ،ازجمله زیستگاههاي مناسب قوچ و میش
در ایران میتوان منطقه کوهستانی کاوه ده در شرق شهرستان
فیروزکوه را نام برد ( اداره محیط زیست فیروزکوه.)1384 ،

شکل  :1موقعیت جغرافیای منطقه شکار ممنوع کاوه ده

روش شناسایی پوشش گیاهی :بررسی پوشش گیاهی
منطقه با استفاده از روش کوادرات سیستماتیک -تصادفی با سه
مرحله پالتگذاري در پاییز  1393انجام شد .جهت افزایش دقت
در نمونهگیري و شمارش گیاهان از روش پالتهاي تو در تو استفاده
شد ( .)2009 ،Denglerنمونهبرداري بهصورت بلوک کامالً تصادفی
(محسنی و مهرورزمغانلو ) 1396 ،و بهصورت سیستماتیک با ابعاد
 50×50متر طراحی (صفريارمی و همکاران )1396 ،و از پالتهاي
کوچکتري که درون پالتهاي بزرگتر قرار داشت استفاده شد
(خسروي .)1394 ،تجزیه آماري و تعیین شاخصهاي تنوع گونهایی
با استفاده از نرمافزار  Pastو  SPSSو  Excelبراي محاسبه بهدست
آمده و براي شناسایی تنوع گونهاي گیاهان منطقه ،از شاخصهاي
زیستی شانون-وینر،مارگالف و منهینک استفاده شده است.
(رابطه )1شانون وینر
(رابطه )2سیمپسون
(رابطه  )3مارگالف
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روش ارزیابی زیستگاه :براین اساس پس از شناسایی شرایط
زیستمحیطی منطقه ،جمعآوري دادهها و بررسیها آغاز شد.
امتیازات کسب شده در هر یک از متغیرها توسط نمایه مطلوبیت
= جمع ارزشها تقسیم بر ارزش کسب شده (پهلوانی،)1383 ،
(خلیلی و همکاران )1395 ،و محاسبه گردید .در ارزیابی زیستگاه
قوچ و میش از دو روش استفاده شد که در روش اول رتبهدهی به
متغیرهاي زیستگاهی  HEPو در روش دوم  HSIبود (.)2006 ،Robert
براي ارزیابی زیستگاه بهروش رتبهدهی مراحل زیر انجام شد :فهرستی
از فاکتورهاي زیستی که زندگی گونه به آن وابسته است ،تهیه شد.
سپس این فاکتورها اندازهگیري شدند و یا میزان کمی آنها (در
صورت وجود) از سایر منابع کسب گردید .بنابراین در ابتدا اطالعات
مورد نیاز زیستگاهی جمعآوري شد .فاکتورهاي زیستی که عموماً
ارتباط تنگاتنگی با مراحل زیستی حیوان دارند را انتخاب و بقیه
اطالعات کنار گذاشته شدند.
درجهبندی دادهها :اگر اطالعات کمی براي فاکتور مورد
نظر وجود داشت با توجه به وضعیت فاکتور ،درجه  5بهترین حالت
و درجه بدترین حالت را نشان میدهد (اعداد  1تا  .)5اگر اطالعات
کمی نبودند با استفاده از کلمات خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و
خیلی کم ،ابتدا به هریک از آنها ارزش توصیفی داده و سپس هر
فاکتوري که با کلمه خیلی زیاد وصف شده است درجه(1بدترین
حالت) و در سایر وضعیتها بهترتیب درجههاي  2،3،4درنظر گرفته
شد .فاکتورهایی که در ارتباط با ارزیابی زیستگاه مطرح بودند به
دو دسته تقسیم شد که دسته اول شامل نیازمنديهاي غذایی قوچ و
میش و دسته دوم شامل فاکتورهاي با تاثیر مستقیم بر روي نیازهاي
امنیت زیستگاهی )1 .ماتریس عوامل تهدیدکننده و نیازمنديهاي
زیستی ،در جدول وارد و براي هر بخش درجهایی ذکر شد .در انتهاي
جدول جمع اعداد نوشته شد )2 .جدول جداگانهایی براي وارد کردن
نتایج درجهبندي ماتریس بخشها ،رسم و با استفاده از آن جمع کل
محاسبه شد )3 .تعیین مطلوبیت زیستگاه ،با توجه به درجه ارزش
کسب شده از رابطه  1محاسبه شد .طرح مورد استفاده در این تحقیق
بلوک کامالً تصادفی بوده و مقایسه میانگین بین ایستگاهها به
روش  dancanدر سطح  0/05توسط نرمافزار  SAS 9.4صورت
1

گرفت (رابطه :)4

رتبه خروجی منطقه مورد بهره برداري
باالترین رتبه موجود

=HSI

جدول :1رتبهدهی به واژه توصیفی(رهبریالدمخی و رضایی کلج)1۳۹۳ ،
ارزش HIS

1=5/5
0/8=4/5
0/6=3/5
0/4=2/5
0/2=1/5

رتبه عددی
5
4
3
2
1

خروجی
عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
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جدول :2رتبهدهی عددی و امتیازدهی هر متغییر از روی ارزش
کیفی(رهبریالدمخی و رضاییکلج)1۳۹۳ ،
امتیاز کسب شده رتبه عددی ارزش کیفی
خیلی زیاد
5
1
زیاد
4
2
متوسط
3
3
کم
2
4
خیلی کم
1
5

نتایج
با توجه به نتایج بهدست آمده از مطالعه در منطقه شکار ممنوع
کاوه ده فیروزکوه میتوان گفت که بخش کاوه ده از نظر پوشش
گیاهی غنی است (جدول3و .)8با استفاده از پالتهاي نمونهبرداري
شده ،در مهر  Avena fatuaبا داشتن  35گونه و C. Haussknechtii
با داشتن  1گونه ،بیشترین و کمترین تعداد گونه گیاهی منطقه
را نشان داد .در آبان  Allium ursinumبا داشتن  16گونه بیشترین
تعداد و  Onopordon achanthimبا داشتن  2گونه کمترین تعداد
گونه گیاهی پالتگذاري شده را نشان داد .در آذر گونه Avena fatua
با داشتن  10بوته ،Berberis ،Onopordon achanthim
 ،Artemisia siberii ،Achantholimon brachystachyumبیانگر
بیشترین تعداد گونه منطقه و گونه  vulgarisبا داشتن یک گونه
گیاهی ،کمترین تعداد گونه گیاهی منطقه را شامل میشدند
(جداول 3و .)5طبق نتایج بهدست آمده در جدول  5هیچ اختالف
معنیداري بین ماههاي مختلف در فصل پاییز 1393وجود
نداشت 9 .متغیر بررسی شده ارتفاع  ،شیب ،جهت شیب ،نوع
پوشش گیاهی ،فاصله از جاده ،فاصله از منابع آب ،فاصله از
سکونتگاه ،فاصله از زمینهاي کشاورزي و میزان حضور شکارچیان
بین سه ماه مهر و آبان و آذر اختالف معنیداري نداشتند.
نمایه مطلوبیت زیستگاه  HSIبرای هر ماه :پس از محاسبه
ارزشنهایی زیستگاه،براي هرماه بهصورت جداگانه مطلوبیتزیستگاه
جهت زیست قوچ و میش در آن زیستگاه (منطقه کاوه ده فیروزکوه)
تعیین گردید که این رتبهبندي و تعیین کیفیتها در جدول  6آمده است.
نمایه مطلوبیت زیستگاه  HSIفصل پاییز :1۳۹۳نمایه
مطلوبیت حساب شده براي هریک از ماههاي فصل پاییز 1393
در جدول  6آورده شده است ،که حداکثر مطلوبیت زیستگاه در
این فصل ،عدد یک و حداقل مطلوبیت زیستگاه آن عدد صفر
است .طبق جدول  ،4براي تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش
 9متغیر مورد مورد مطالعه یعنی میزان رفت وآمد شکارچیان در
منطقه ،میزان تصرف وتخریب درمنطقه ،فاصله از سکونتگاهها،
فاصله از جاده ،فاصله ازمنابع آبی (آبشخور) ،غذا ،پناهگاه ،جهت
شیب ،نوع پوشش گیاهی و ارتفاع مورد بررسی قرار گرفت.
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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جدول :۳گونههای گیاهی شناسایی شده در منطقه شکار ممنوع کاوه ده در فصل پائیز 1۳۹۳
پالتگذاری آبان
پالتگذاری مهر
نام فارسی
نام علمی
5
3
زرشک
Berberis vulgaris
2
4
کنگرخارزن بابا
Onopordon achanthim
3
4
گون
Provianus Astragalus
5
11
آویشن
Thymus kotschyanus
8
10
کاله میر حسن
Achantholimon brachystachyum
3
35
یوالف وحشی
Avena Fatua
16
10
سیر کوهی
Allium ursinum L
0
1
زعفران وحشی
C. Haussknechtii
6
16
در منه
Artemisia siberii
12
8
در منه کوهی
Artemisia aucheri
0
2
سیر سیرک
Allium

پالتگذاری آذر
1
1
7
4
1
10
0
4
1
4
0

جدول  : 4میزان متغییرهای زیستگاهی قوچ و میش در منطقه کاوه ده فیروزکوه در فصل پاییز1۳۹۳
مقدار امتیاز (ارزش)
نوع متغیر
5
4
۳
2
1
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میزان و آمد شکارچیان در منطقه
000ـ8000
2000ـ4000 4000ـ6000
> 8000
0ـ2000
فاصله از زمینهاي کشاورزي
>6000
1500ـ4500 3000ـ3000 6000ـ45000
0ـ1500
فاصله از سکونتگاهها
>4000
1000ـ3000 2000ـ2000 4000ـ3000
0ـ1000
فاصله از جاده
5000-250
7500-500
1000-750
>1000
250-0
فاصله از منابع آبی(آبشخور)
علف
بوته
درختچه
درخت
بدون پوشش گیاهی
نوع پوشش گیاهی
شمال
غرب
شرق
جنوب
بدون جهت
جهت شیب
45-30
30-15
15-0
60-45
<60
شیب
2400-2250
2550-2400 2250-2100 2700-2550
<2700
ارتفاع
خیلی خوب یا عالی
خوب
متوسط
کم
خیلی کم
میزان مطلوبیت زیستگاه
جدول  :5امتیاز کسب شده هر متغیر زیستگاهی

ماه

عناوین محاسبه شده

مهر

3 ± 1/58a
3 ± 1/58a
3 ± 1/58a
3 ± 1/58a
2/6 ± 1/81a
3/36 ± 1/14a
3 ± 1/58a
3 ± 1/58a
5±0a

ارتفاع
شیب
جهت شیب
نوع پوشش گیاهی
فاصله از جاده
فاصله از منابع آب
فاصله از سکونتگاه
فاصله از زمینهاي کشاورزي
میزان حضور شکارچیان

جدول :6عدد نمایه مطلوبیت زیستگاه برای هر یک از ماه های
فصل پاییز 1۳۹۳
عناوین محاسبه شده

فصل پاییز۹۳

آبان

3 ± 1/58a
3 ± 1/58a
3/4 ± 1/40a
3 ± 1/58a
3 ± 1/58a
4 ± 0/70a
3 ± 1/58a
3 ± 1/58a
5±0a

آذر

3/36 ± 1/14a
3/8 ± 1/30a
3 ± 1/58a
2/2 ± 1/30a
3 ± 1/58a
3/26 ± 1/30a
3 ± 1/58a
3 ± 1/58a
5±0a

جدول :7نمایه مطلوبیت زیستگاه برای هر یک از ماههای
فصل پاییز و نمایه مطلوبیت زیستگاه کل در فصل پاییز۹۳
فصل پاییز۹۳
عناوین محاسبه شده
آذر
آبان
مهر
میانگین عدد مطلوبیت
0/68
0/64
0/67
زیستگاه براي هر ماه
3/42
3/24
3/38
نمایه مطلوبیت از  5نمره
30/8
3/42
30/4
ارزش کسب شده

مهر

آبان

آذر

0/68

0/65

0/68

ارزش نهایی کسبشده درهرماه

3/38
30/4

3/24
3/42

3/42
30/8

میانگین کل مطلوبیت زیستگاه
براي فصل پاییز

کیفیت زیستگاه

خیلیخوب

خیلیخوب

خیلی خوب

کیفیت زیستگاه از نظر مطلوییت

میانگین عدد مطلوبیت
زیستگاه براي هر ماه
نمایه مطلوبیت از  5نمره
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بااستفاده از نرمافزار SAS

کیفیت زیستگاه هرماه ازنظر مطلوییت

خیلیخوب

خیلیخوب

0/67
خیلیخوب

خیلیخوب

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش در منطقه کاوه ده فیروزکوه
بسته بههر متغیر داراي امتیاز خاص خود است .مطلوبیت
زیستگاه براي هریک از ماههاي فصل پاییز ،پس از محاسبه ارزش
نهایی زیستگاه در هر فصل ،بهصورت جداگانه محاسبه گردید.
براساس مطلبویت زسیتگاه کیفیت زیستگاهها از نظر زیست قوچ
و میش در منطقه کاوه ده فیروزکوه براي هر فصل تعیین و
مشخص گردید که این رتبهبنديها و تعیین کیفیتها در جدول4
آورده شده است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هریک از متغییرهاي
زیستگاهی نشان داد که پوشش گیاهی در فصل پاییز  ،1393یوالف
وحشی  Avena fatuaدر مهر داراي بیشترین تراکم بوده است.
با توجه به نتیجه پالتگذاريها در محدوده کاوهده در مهر11 ،گونه،
آبان  9و آذر  9گونه گیاهی شناسایی شد .بررسی تنوع شانون وینر
طی سه ماه بهترتیب  ،%1/2،882 ،2/013غنايگونهاي مارگالف به
ترتیب  ،%2/1،288/954 ،2/153غناي گونهاي منهینک بهترتیب
 1%/567 ،1/162 ،1/079و تنوعگونهاي سیمپسون ،0/8232
 %0/8154 ،0/0841بهدست آمد .در جدول 8قابل مشاهده است.
جدول  :8شاخصهای زیستی شانون وینر ،سیمپسون ،مارگالف
و بری لیون و منهی نیک منظقه شکار ممنوع کاوه ده فیروزکوه
شاخصهای تنوع
آذر
آبان
مهر
زیستی پاییز۹۳
9
9
11
Taxa_S
0/1846
0/1589
0/1768
Dominance_D
0/8154
0/8411
0/8232
Simpson_1-D
1/882
2
2/013
Shannon_H
1/572
1/782
1/849
Brillouin
1/567
1/162
1/079
Menhinick
2/288
1/954
2/153
Margalef
جدول  :۹فراوانی قوچ و میش مشاهده شده در هر یک از انواع
پوشش گیاهی درمنطقه کاوه ده فصل پاییز ۹۳
پاییز۹۳
جمع سه
پوشش گیاهی
ماهه
آبان آذر
مهر
4
1
1
6
درخت
3
3
5
11
درختچه
11
19
10
40
بوته
10
17
24
51
علف
3
0
0
3
بدون پوشش گیاهی

بحث
بنابراین میتوان چنین بیان کرد که پراکنش زیاد قوچ و میش
در پوشش گیاهی علفزار و بوتهزار به چندین عامل زیستی و حیاتی
بستگی دارد .پوشش گیاهی بهعنوان منبع تغذیه و نیز متغیر ارتفاع
منطقه مهمترین عوامل مؤثر بر حضور قوچ و میشها در این منطقه،
در فصل پاییز میباشند (علیزادهاحمدآباد و همکاران .)1394 ،طبق
مشاهدات و مطالعات انجام شده بیشترین سهم غذایی از منطقه
را علفزار و بوتهزار ازجمله خانواده گندمیان ،یوالف ،گون و غیره
تشکیل میدهند .زیستگاه قوچ و میش در محدوده مورد مطالعه

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1398
مطلوب است و در محدودهاي که حضور قوچ و میش بیشتر است،
بیشترین گونههاي مشاهده شده از خانواده گندمیان میباشد .در
بخش شمالی منطقه شکار ممنوع کاوه ده فیروز کوه تنوع گونهها،
بیشتر از بخشهاي دیگر منطقه است .کاهش مقادیر غناي گونهاي
را میتوان به کاهش دماي هوا در ارتفاعات باال نسبت داد .همچنین
به خاطر مساعد بودن محیط از نظر دما ،مقادیر غناي گونهاي در
ارتفاعات پایین بیشتر میباشد (احمدپور و همکاران1393 ،؛ ،Willis
 .)1973با توجه به نتایج بهدست آمده در جدول ،8منطقه شکار
ممنوع کاوه ده فیروزکوه بخش کاوه ده از نظر پوشش گیاهی غنی
است .طبق جداول  6و 7که نتایج حاصل از  9متغیر شناسایی
شده ،شرایط مطلوب منطقه را نشان میدهد .طبق جداول  8و 9
پوشش گیاهی منطقه کاوه ده ،در مهر نسبت آبان و آذر شرایط
مساعد پوشش گیاهی بهتري داشت ( Ahasو همکاران.)2007 ،
پراکنش قوچ و میش ارتباط مستقیمی با پوشش گیاهی دارد.
توپوگرافی با دگرگون نمودن اقلیم ناحیهاي از یکسو سبب کاهش
دما در شیبهاي رو به شمال و از سوي دیگر سبب کاهش
فرآیندهاي ذکر شده در شیبهاي رو به جنوبی (در نیمکره جنوبی)
گردیده ،همین امر سبب میشود که در شیبهاي رو به شمال خاک
عمیقتر ،مواد آلی بیشتر و پوشش گیاهی متراکم تر باشد (Santos
و همکاران2007 ،؛  Barrioو همکاران .)1997 ،پوشش گیاهی
مناسب تغذیه قوچ و میش در جایی بیشتر است که آب بیشتر
وجود دارد .مناطق نزدیک به آب مطلوبیت باالتري براي قوچ و
میش دارد (ملکینجفآبادي .)1389 ،حضور بیشتر حیوان در
بخشهاي مشاهده میشود که داراي پوشش گیاهی مناسب است.
پراکنش زیستگاه قوچ و میش با پوشش گیاهی ارتباط مستقیمی
دارد ،بنابراین در منطقه کاوه ده فیروزکوه بیشترین پراکنش قوچ
و میشها در فصل پاییز سال  1393در بخش شمالی منطقه مشاهده
شدهاند که این بخش تراکم باالي از پوشش گیاهی نسبت به سایر
بخشهاي منطقه دارا بود (خسروي .)1393 ،همانطورکه فالح
باقري و همکاران ( )1388بر روي گونه Ovis orientalis isfahanica
(قوچ و میش اصفهانی) درمنطقه کاله قاضی مطالعه کردند .با
استفاده از روش  ،ENFAمتغیرهاي موثر بر حضور و عدم حضور
گونه شامل نقشههاي جوامع گیاهی ،پراکنش طعمهخواران این
گونه شامل پلنگ و گرگ ،تیپهاي ژئومورفولوژیکی ،جادهها،
چشمهها بررسی کردند که در نتیجه زیستگاه مطلوب قوچ و میش
اصفهانی در این منطقه در ارتفاعات  ،10در مناطق کوهستانی و
تپه ماهورها و تا حدودي درجوامعی با  2000تا  1700متر از
سطح دریا ،در شیبهاي  %40بود .نتایج این مطالعه نشان میدهد
که قوچ و میش اصفهانی از گیاهانی که در زیستگاههاي کرانهاي
بود تمایل بیشتري داشت (فالحباقري .)1388 ،با توجه به مطالعات
انجام شده میانگین کل مطلوبیت زیستگاه ،در فصل پاییز ،0/67
که نشاندهنده کیفیت خوب ،مطلوبیت زیستگاه است .پوشش گیاهی
منطقه با پراکنش زیستگاه حیوانات رابطه مستقیمی دارد ،زیرا پوشش
گیاهی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر روي پراکنش حیوان است
( . )2016 ،Gareeعلت مشاهده قوچ و میش در پوشش گیاهی
بوتهزارها و علفزارها ایجاد پناه لحظهاي ،فرار آسان از شکار و
تغذیه حیوان است (جدول .) 9بررسی دادهها و تراکم قوچ و میش
 9فاکتور در ارتباط با شیب ،جهت ،ارتفاع ،تراکم پوشش گیاه ،کل
پوشش گیاهی ،گیاهان با ارتفاع  5-0/5متر ،علفهاي غیرگندمی
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مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش و ارتباط آن با پراکنش پوشش گیاهی در فصل پاییز....

(واحدهاي اقلیمی و فاصله از منابع آب ،جاده) آسفالته و شنی،
خاکی (و روستا) انجام شد و نتایج حاصله نشان میداد که فراوانی
قوچ و میشها در طبقات خاصی از شیب و جهت ،بیشتر است.
مکانهاي ترجیحی حیوان ،اطراف آبشخورها است .پراکنش جمعیت
در مهر در قسمتهایی میباشد که یوالف وحشی فراوان و داراي
منابع غذایی خوبی میباشد .درصد تراکم و فراوانی قوچ و میش
با افزایش درصد تراکم کل پوشش گیاهی با ارتفاع بیش از 250
متر ،ارتباط نزدیکی دارد .بررسی نقش فاصله نشان داد که با
افزایش فاصله از منابع آب و گریزگاه ،فراوانی قوچ و میشها بهشدت
کاهش مییابد .همچنین در فاصله  500متري از جادههاي آسفالته
و شنی و از فاصله  1000متري روستاها ،قوچ و میش بهندرت
دیده میشود (بدون پوشش گیاهی) .ارزیابی جداول تهیه شده،
نشاندهنده ارتباط نزدیک و منطقی بین نقشههاي مطلوبیت زیستگاه
و مشاهدات میدانی موجود میباشد و ارتباط مستقیمی بین گونه
گیاهی (منابع غذایی) و گونه مورد نظر وجود دارد.

منابع
.1

.2
.۳
.4
.5

.6

.7
.8
.۹

.10

.11
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احمدپور ،م.؛ وارستهمرادی ،ح.؛ اکبری ،ح .و ایمانی
هرسینی ،ج .1۳۹4 ،.مدلسازي مطلوبیت زیستگاه قوچ و
میش اوریال در پناهگاه حیاتوحش دره انجیر استان یزد .محیط
زیست جانوري .دوره  ،9شماره  ،4صفحات  13تا .28
اداره محیط زیست فیروزکوه .1۳84 .طرح جامع منطقه
شکار ممنوع کاوه ده فیروزکوه .صفحات  9تا .31
پهلوانی ،ع .1۳8۳ ،.ارزیابی زیستگاه قوچ و میش اوریال پارک
ملی گلستان .محیطشناسی .دوره  ،30شماره  ،3صفحات  1تا .8
جاویدان ،ر.؛ نوری ،ا .و علیزادهشعبانی ،ا ،1۳۹6 ،.مروري
بر روشهاي ارزیابی زیستگاه ،چهارمین کنفرانس بینالمللی
برنامهریزي و مدیریت محیطزیست ،دانشگاه تهران.
حسنی ،ش .و مهرورزمغانلو ،ک .1۳۹6 ،.اثرات قرق بر میزان
تولید علوفه و پوشش تاجی گیاهان مرتعی در ارسباران .اولین
همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهاي ارسباران ،تبریز ،مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجانشرقی
خاکیصحنه ،س.؛ علیزادهشعبانی ،ا.؛ میرسنجری ،م.؛
کابلی ،م.؛ نوری ،ز .و فتاحی ،ب .1۳۹0 ،.ارزیابی زیستگاه
پایکاي افغانی با استفاده از روشهاي رگرسیون منطقی دوتایی
و ( HEPمطالعه موردي :منطقه حفاظت شده لشگردر ،همدان).
محیطزیست جانوري .شماره  ،1صفحات  3تا .10
خسروی ،م .و بهروزیراد ،ب .1۳۹۳ ،.بررسی پوشش گیاهی
منطقه کاوه ده فیروزکوه محدوده تنگه آخوري .دومین همایش
ملی برنامهریزي حفاظت ،حمایت از محیطزیست و توسعه پایدار.
خسروی ،م .و بهروزیراد ،ب .1۳۹4 ،.تعیین مطلوبیت
زیستگاه قوچ و میش در منطقه کاوه ده فیروزکوه .چهارمین
همایش سراسري محیط زیست ،انرژي و پدافند زیستی.
رازقندی ،ع .و کالته ،ع .1۳۹6 ،.مدیریت زیستگاههاي حیات
وحش و مناطق حفاظتشده با استفاده از رویکرد اکولوژي سیماي
سرزمین .چهارمین کنفرانس بینالمللی برنامهریزي و مدیریت
محیطزیست ،تهران ،دانشکده محیطزیست دانشگاه تهران.
رهبریالدمخی ،پ .و رضاییکلج ،س .1۳۹۳ ،.ارزیابی
زیستگاه قرقاول معمولی در زیستگاه سنگجوب صومعهسرا (گیالن)
با استفاده از روش .HEP.اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی
محیطزیست ،تهران ،مرکز راهکارهاي دستیابی به توسعه پایدار.
سلمانماهینی ،ع .1۳7۳ ،.ارزیابی زیستگاه قوچ و میش در
اندوختگاه زیستسپهر توران با تاکید بر کاربرد عکسهاي
ماهوارهاي .پایاننامه کارشناسیارشد .دانشگاه تهران .تهران.

.12

.1۳
.14

.15

.16
.17
.18

.1۹

صفریارمی ،م.؛ حجتی ،م .و فالح ،ا .1۳۹6 ،.تاثیر شرایط
مختلف رویشگاهی بر خصوصیات رویشی در تودههاي ون سري
برنجستانک مازندران .هفتمین همایش سراسري کشاورزي و
منابع طبیعی پایدار ،تهران ،مرکز راهکارهاي دستیابی به توسعه
پایدار .موسسه آموزش عالی مهر اروند.
ضیایی ،ه .1۳88 ،.راهنماي صحرایی پستانداران ایران .کانون
آشنایی با حیاتوحش .تهران 419 .صفحه.
عفتی ،ن.؛ منصوری ،ج.؛ دهداردرگاهی ،م .و شمس
اسفندآباد ،ب .1۳۹2 ،.ارزیابی زیستگاه بهاره قوچ و میش اوریال
) (Ovis orientalis arkaliدر پارک ملی سالوک بهروش انفا.
همایش ملی پژوهشهاي محیطزیست ایران 9 .صفحه.
علیزادهاحمدآباد ،ز.؛ نادری ،س.؛ سعادتعلیقیالو ،ن .و
اسماعیلی ،ح.ر .1۳۹4 ،.مدلسازي مطلوبیت زیستگاه پاییزه
قوچ و میش در پارک ملی بمو براساس روش حداکثر آنتروپی.
دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار
کشاورزي و منابع طبیعی ،تهران ،گروه پژوهشی بوعلی
فالحباقری ،ف.؛ کابلی ،م .و آزیتا ،ف .1۳88 ،.ارزیابی زیستگاه
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 .1۳8۹تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش اصفهانی در پناهگاه
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