پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،4شماره  ،8پاییز و زمستان  ،1392از صفحه  169تا 182

مدلسازي مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش ) (Ovis Orientalisبا استفاده از
رویکرد تحلیل عامل آشیان بومشناختی در منطقه حفاظت شده کوهبافق
جلیل سرهنگزاده* ،1احمدرضا یاوري ،2محمود رضا همامی،3
حمیدرضا جعفري  ،بهمن شمس اسفندآباد
 1استادیار گروه محيطزیست دانشگاه اردکان
 2دانشيار گروه برنامهریزی محيطزیست دانشگاه تهران
 3دانشيار گروه محيطزیست دانشگاه صنعتي اصفهان
 4استاد گروه مدیریت و برنامهریزی محيطزیست دانشگاه تهران
 5استادیار گروه محيطزیست دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک
(تاریخ دریافت1390/12/2 :؛ تاریخ تصویب)1392/11/21 :

چکیده
گوسفند وحشي ) ،(Ovis Orientalisاز پستانداران شاخص مناطق کوهستاني کشور در منطقه حفاظت شده کوهبافق یکي از منابع غذایي
اصلي برای گونه به شدت در خطر انقراض یوزپلنگ ایراني و گونه در خطر انقراض پلنگ ،محسوب ميشود .آگاهي از نيازهای زیستي
گونهها نقش اساسي در برنامهریزی از حفاظت از گونهها دارد .مدلهای مطلوبيت زیستگاه با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيایي و
تحليلهای آماری چند متغيره ارتباط بين حضور گونه و متغيرهای محيطزیستي را بررسي ميکنند .این پژوهش نيز با استفاده از رویکرد
تحليل عامل آشيان بومشناختي و مقایسه ویژگيهای اکولوژیکي نقاط حضور گونه با ویژگيهای اکولوژیکي منطقه ،مدل مطلوبيت زیستگاه
گوسفندوحشي در منطقه حفاظت شده کوهبافق با مساحت  88528هکتار تعيين کرد .نتایج نشان ميدهد که در فصول مختلف سال،
متغيرهای محيطزیستي فاصله تا نزدیکترین منبع آب ،شيب ،ارتفاع از سطح دریا ،پوشش گياهي ،جهت جغرافيایي و عوامل انساني (فاصله
ازجادهها ،روستاهای با سکنه و خالي از سکنه) در تعيين مطلوبيت زیستگاه گوسفندوحشي نقش دارند و حداقل  17درصد از وسعت منطقه،
زیستگاه مطلوب برای گوسفندوحشي ميباشد .مقادیر بهدست آمده برای کنارگي در فصول مختلف ( )1/19 -1/02نشان ميدهد که
گوسفندوحشي مجموعه شرایط محيطزیستي باالتر از شرایط ميانگين منطقه را ترجيح ميدهد و ميزان تخصصگرایي بهدست آمده
( )3/60 -2/82نشان ميدهد که گونه به دامنه محدودی از شرایط محيطزیستي منطقه وابسته است و در استفاده از منابع زیستگاهي
تخصصي عمل ميکند.

کلید واژهها :گوسفندوحشي ،مدل مطلوبيت زیستگاه ،تحليل عامل آشيان بومشناختي ،منطقه حفاظت شده کوهبافق
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سرآغاز
گوسفندوحشي از پستانداران شاخص مناطق کوهستاني کشور
است که جمعيت آن بهدليل تخریب زیستگاهها در مناطق تحت
مدیریت سازمان حفاظت محيطزیست کشور و در سطح
بينالمللي کاهش یافته است (ضيایي1387 ،؛ شمس اسفندآباد و
همکاران 1389 ،؛ .)Valdez, 2008جمعيت آن نيز تا حدی
کم شده است که اتحادیه جهاني حفاظت از حياتوحش و منابع
طبيعي( )1گونه را در فهرست حيوانات آسيبپذیر( )2قرار داده است
) .(IUCN, 2009; Weinberg et al., 2008عوامل
تهدیدکننده گونه و زیستگاه گونه در منطقه شامل شکار
غيرمجاز ،جادهسازی ،حضور و چرای دام اهلي و حوادث طبيعي
(خشکسالي) ميباشد .در این ميان ،شکار غيرمجاز و خشکسالي
بيشترین آثار منفي را بر زیستگاه و گونه دارند (سرهنگزاده و
همکاران .)1387،همچنين ،گوسفندوحشي از طعمههای اصلي
یوزپلنگ آسيایي( )3و پلنگ( )4در منطقه حفاظت شده کوهبافق
است و با توجه به وضعيت بحراني یوزپلنگ (بهشدت در معرض
خطر( ))5و در خطر انقراض( )6پلنگ اهميت اتخاذ تصميمهای
مدیریتي مناسب برای حفظ و بهبود جمعيت گونه مذکور دو
چندان ميشود.
بهمنظور مدیریت مؤثر یک گونه و گونههایي که به نوعي با این
گونه در ارتباط هستند ،نياز به شناسایي زیستگاههایي با مطلوبيت
باال برای گونه هدف است تا با حفظ آن زیستگاهها و برنامهریزی
برای مدیریت صحيح آنها ،جمعيت هدف را مورد حفاظت قرار
دهيم .(Dayton & Fitzgerald, 2006) .مدلهای مطلوبيت
زیستگاه با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيایي و تحليلهای
آماری چند متغيره ارتباط بين حضور گونه و متغيرهای
محيطزیستي را بررسي ميکنند .این مدلها احتمال حضور گونه
را براساس متغيرهای محيطزیستي پيشبيني ميکنند .نتایج به
دست آمده از این مدلها در مدیریت گونههای آسيبپذیر ،تحليل
زیستمندی جمعيت و تحليل تضاد بين انسان و حياتوحش
شناسایي زیستگاههای مناسب به کار گرفته شده است ( Gibson
.)et al., 2004

تحليل عامل آشيان بومشناختي رویکررد بره نسربت جدیرد چنرد
متغيره است که برای پيش بيني مطلوبيت زیستگاه هنگرامي کره
اطالعات مربوط به عدمحضور گونره در زیسرتگاه مرورد بررسري
وجود نداشته باشد ،طراحي شده است .این مدل ،بر پایره تعریرف
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آشيان اکولوژیک هاچينسون پایهریزی شده است و همانطروری
که گفته شد ،تصميمگيری آن تنها برر مبنرای دادههرای حضرور
گونه در سلولها ميباشد .مدل تحليل عامل آشيان برومشرناختي
توسط هرزل و همکاران ( )Hirzel et al., 2001توسعه یافته و
در ایران مطالعاتي در مورد مطلوبيت زیسرتگاه گوسفندوحشري در
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظرت محريطزیسرت (نراظری،
1386؛ فالح و همکاران1387،؛ ملکي نجفآبرادی و همکراران،
1389؛ گلجاني و همکاران1389 ،؛ شمس اسفندآباد و همکراران،
1389؛ قندالي )1389 ،با این رویکرد صورت گرفته است.
در این تحقيق نيز با جمعآوری دادهها و اطالعات ميداني (منابع
فيزیکي و منابعزیستي و منابع انسانساخت) تأثيرگذار بر
گوسفندوحشي در منطقه حفاظت شده کوهبافق و تحليل آماری
رابطه بين عوامل محيطزیستي و پراکنش گونه ،مدل مطلوبيت
زیستگاه گونه در فصول مختلف سال با رویکرد تحليل عامل
آشيان بومشناختي( )7تعيين شده است .این مهم ،برای حصول به
اهداف تعيين عوامل تأثيرگذار بر انتخاب زیستگاه و مطلوبيت
زیستگاه و همچنين تهيه نقشه مطلوبيت زیستگاه گوسفندوحشي
صورت گرفته است.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
منطقه حفاظت شده کوهبافق با مساحت  88528هکتار در
جنوبشرقي استان یزد و در فاصله  10کيلومتری شرق شهر
بافق واقع شده است .این ناحيه در محدوده جغرافيایي "28'25
 55ºتا " 55º 55'28طول شرقي و " 31º 18'22تا
" 31º 45'26عرض شمالي واقع شده و از سال 1375
بهعنوان منطقه حفاظت شده اعالم شده است (شکل .)1
حداقل ارتفاع در شمالغرب منطقه  1054متر و بيشترین ارتفراع
 2841متر از سطح دریا در جنوبشرق منطقه قرار دارد .ارتفاعات
عمده منطقه شامل کوههای نهسر ،باجگران ،کروهبرافق ،چشرمه
پلنگ ،کورنيو ،موگرد ،کمرکرال ،کراظم ،غسرالخانه ،چهرارکالغ،
اشگفت ،نقرهای ،درب سيرو ،ارسستان و انارون ميباشند.
منطقه حفاظت شده کوه بافق ،دارای آبهای سطحي و
رودخانهای محدود است و تمامي آبراهههای موجود در منطقه
فصلي هستند .چشمههای طبيعي ( 33فقره چشمه) به همراه
سنگابهای طبيعي و آب انبارهای احداث شده توسط اداره کل
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محيطزیست استان یزد در تأمين نياز آبي حياتوحش از اهميت
خاصي برخوردار هستند .داخل منطقه حفاظت شده پنج پارچه
آبادی با سکنه دایمي و  19پارچه آبادی خالي از سکنه (مزرعه یا
باغ) قرار دارند .همچنين دو فقره معدن فعال گالب و سرکوهي
وجود دارد (سرهنگزاده و همکاران.)1387 ،
یکي دیگر از متغيرهای انسانساخت موجود در منطقه ،جادهها و
راههای ارتباطي است .نوع کاربری اراضي و فعاليتهای انساني
هميشه نقش تعيينکنندهای در تغييرات محيطزیست ایفا
ميکنند .در بسياری از موارد ،مکان گزیني این کاربریها به
اندازهای نامناسب بوده که سبب ایجاد نابسامانيها و اختالل در
زیستگاههای طبيعي ميشود .یکي از این مکان گزینيها ،راههای
ارتباطي است که کوچکترین بيتوجهي در مطالعات و بررسي
دورنمای آن ،سبب به خطر افتادن حياتوحش ميشود .جادههای
موجود در داخل منطقه آسفالت ،شوسه و خاکي هستند
(سرهنگزاده و همکاران .)1387 ،در منطقه حفاظت شده
کوهبافق ،گوناگوني عوامل اکولوژیکي فيزیکي و زیستي سبب
شده تا تنوع و تراکم پوشش گياهي قابل توجه باشد .در نگاه اول
به نظر ميرسد ،دو گونه گياهي درمنه کوهي( )8و قيچ( ،)9سيمای
پوشش گياهي منطقه را شکل دادهاند .اگرچه این دو گونه نقش
اساسي دارند و باعث یکنواختي نسبي پوشش منطقه شدهاند؛ اما
حداقل  191گونه در  15تيپ گياهي شناسایي شده است.
انواعي از گونههای گياهي با ویژگيها و فرمهای مختلف
درختچهای مثل تنگرس( ،)10بادامکوهي( ،)11کسيدون(،)12
پسته( ،)13بوتهای مثل گاوچاقکن( ،)14اشم( ،)15درمنهدشتي( )16و
علفي مثل مسگک( )17که توسط گوسفند وحشي مورد تغذیه قرار
ميگيرد در این تيپها حضور دارند .دو گونه درختي چنار( )18به
دليل وجود پایه کهنسال و دارای ارزشهای حفاظتي ویژه
درختان دیر زیست و گونه ارس( ،)19بهعنوان گونه با ارزش از
رویشگاههای بازمانده از اهميت زیادی برخوردار هستند
(سرهنگزاده و گشتاسب1389 ،؛ سرهنگزاده و همکاران
.)1387،
در منطقه حفاظت شده کوهبافق  20گونه پستاندار شناسایي شده
است که شاخصترین آنها از گونههای طعمهخوار یوزپلنگ،
پلنگ ،گرگ( )20و از علفخواران گوسفندوحشي( ،)21بز
وحشي( )22و جبير( )23است و گور ایراني( )24که در این ناحيه
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پراکنش داشته منقرض شده است (سرهنگزاده و همکاران
.)1387،

شکل ( :)1موقعیت منطقه حفاظت شده کوه بافق در کشور

روش پژوهش
نمونه گیري
اساس تجزیه و تحليل به کار برده شده در این تحقيق را روش
تحليل عامل آشيان بومشناختي تشکيل ميدهد .در این بررسي،
از نرمافزار بایومپر ( )Hirzel et al., 2004برای تعيين مدل
مطلوبيت زیستگاه و همچنين از نرمافزار  Idrisiو ArcGIS 9.3
برای ساخت الیههای اطالعاتي و ورود آنها به نرمافزار بایومپر
استفاده شد .اساس کار مدل ،مقایسه ویژگيهای محيطزیستي
نقاط حضور گونه با ویژگيهای محيطزیستي منطقه است.
الیههای اطالعاتي مورد نياز برای اجرای تحليل در نرمافزار
بایومپر را ميتوان به دو دسته طبقهبندی نمود ( Hirzel et al.,
.)2001

الف:Work map -
نقشه نقاط حضور گونه مورد مطالعه در منطقه
ب:maps Ecogeographical -
نقشههای متغيرهای مستقل محيطزیستي
برای ثبت نقاط حضور گونه ،بازدیدهای مکرر از پایيز  1388تا
پایيز  ،1389صورت گرفت .ابتدا با انجام بازدیدهای مقدماتي و
با در نظر گرفتن امکان دسترسي به منطقه ،هفت مسير
نمونهبرداری بهعنوان مسيرهای بازدید ميداني در قسمتهای
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مختلف محدوده مورد تحقيق تعيين شدند .این مسيرها در هر
یک از فصول مورد بازدید قرار گرفتند .در هر بازدید ،به محض
برخورد با گوسفندوحشي و یا گروه سرگين آن ،مختصات
جغرافيایي نقطه با استفاده از سيستم موقعيت یاب جهاني()25
بهعنوان نقطه حضور ثبت ميشد.
برای شناسایي متغيرهای محيطزیستي تأثيرگذار بر انتخاب
زیستگاه گونه با مرور مطالعات انجام شده بر روی رفتار و تعامل
گونه با زیستگاه مجموعه عواملي که در تأمين نيازهای
زیستگاهي گونه تأثيرگذار هستند ،تعيين شدند .متغيرهای مستقل
محيطزیستي که در این پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار
گرفتند ،عبارتند از :درصد شيب ،طبقات جهت جغرافيایي ،ارتفاع
از سطح دریا ،مناطق صخرهای ،ميانگين دمای فصلي و ميانگين
دمای ساالنه در مناطق مختلف ،پوشش گياهي (تيپهای پوشش
گياهي) ،منابع آب (چشمهها ،سنگابها ،آب انبارها و آبشخوارها)
و متغيرهای توسعه انساني نظير روستاهای با سکنه ،آبادیهای
خالي از سکنه (باغات و مزارع) ،جادهها (خاکي ،آسفالت و شوسه)
و معادن فعال (گلجاني و همکاران1389 ،؛ شمس اسفندآباد و
همکاران؛ ملکي و همکاران ،1389 ،کرمانيالقریشي 1380 ،و
ناظری .)1386 ،شيب هر دامنه بر عمق خاک و پوشش گياهي
تأثير داشته و در منطقه ،اراضي شيبدار بهعنوان گریزگاه گونه
مورد مطالعه محسوب ميشود .بنابراین ،نقشه درصد شيب با
استفاده از نرمافزار سامانه اطالعات جغرافيایي در مقياس
 1:50000بهصورت کمي تهيه شد.
نقشه جهت جغرافيایي با استفاده از نرمافزار سامانه اطالعات
جغرافيایي در مقياس  1:50000تهيه شد .شایان ذکر است،
مناطق با شيب کمتر از  10درصد بهعنوان مناطق دشتي در نظر
گرفته شده است.
در این پژوهش ،برای تهيه نقشه ارتفاع از سطح دریا از نقشه
توپوگرافي رقومي سازمان جغرافيایي ارتش در
مقياس1:50000
استفاده شد.
نقشه مناطق صخرهای از نقشههای ژئومرفولوژی موجود منطقه
استفاده شده و با در نظر گرفتن لندفرمها بهعنوان واحدهای
ژئومورفولوژی ،واحد کوهستان این نقشه بهعنوان مناطق
صخرهای انتخاب شد .واحد کوهستان در برگيرنده مناطق مرتفع
و پرشيب منطقه بوده و دارای دو تيپ دامنه نامنظم و دامنه
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منظم است .شيب متوسط در این تيپ بيش از  30درصد است
(مهندسين مشاور جامع ایران.)1387 ،
یکي از عناصر اقليمي عمده و مؤثر بر رشد و ترکيب پوشش
گياهي و حياتوحش یک منطقه ،درجه حرارت است و در
بسياری از سالها نوسان و تغييرات شدید آن ،شرایط بحراني را
بر موجودات زنده تحميل مينماید .جهت تهيه نقشه خطوط
همدما در منطقه مورد مطالعه ،از اطالعات و آمار ایستگاههای
سينوپتيک و کليماتولوژی رفسنجان ،بافق ،یزد ،انار ،رباط پشت
بادام ،ساغند و اشکذر (در یک دوره آماری 21ساله از  1985تا
 )2005استفاده شد .نوسان ميانگين دمای هوا در منطقه از 4/2
درجه سانتيگراد در فصل زمستان در ارتفاع  2841متر از سطح
دریا تا  31/8درجه سانتي گراد در فصل تابستان در ارتفاع
 1054متر از سطح دریا محاسبه شد.
برای انجام تحليل عامل آشيان بومشناختي از نرمافزار بایومپر
( )Hirzel et al., 2004استفاده شد که تلفيقي از نرمافزارهای
آماری و سامانه اطالعات جغرافيایي بوده است و با فرمت
نرمافزار  Idrisiسازگاری دارد .برای استفاده از این نرمافزار ،در
گام اول باید دادههای جمعآوری شده در جریان نمونهبرداری
ميداني و نقشه متغيرهای محيطزیستي به فرمت قابل استفاده در
این نرمافزار تبدیل شوند.
آمادهسازي نقشههاي متغیرهاي محیطزیستی براي
استفاده توسط نرمافزار
الیههای اطالعاتي تمام متغيرها پس از رقوميسازی با اندازه
سلول  30×30متر در نرمافزار  ArcGISبه نقشههای رستری
تبدیل شدند .متغيرهای کمي (ارتفاع ،شيب و متوسط دما) بهطور
مستقيم در تحليلها استفاده شدند .متغيرهای کيفي نيز به
متغيرهای فاصلهای تبدیل شدند تا بدینصورت کمي شوند.
از آن جایي که تحليل عامل آشيان بومشناختي را تنها برای
متغيرهای محيطزیستي کمي ميتوان بهکار برد ،برای نقشه
جهت و سایر نقشههای طبقهای دیگر ،به ازای هر یک از
طبقات ،نقشه فاصله از آن طبقه محاسبه شد .برای هر یک از
تيپهای گياهي نيز نقشه فاصله تا نزدیکترین تيپ گياهي
محاسبه و در تحليلها وارد شد .برای مطالعه نقشه منابع آب در
مطلوبيت زیستگاه ،تنها موقعيت منابع آبي دایمي (چشمهها
،سنگابها و آب انبارهای دایمي) در محاسبهها وارد شد .نقشه
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فاصله از نزدیکترین منبع آبي نيز مورد محاسبه قرار گرفت .با
استفاده از نقشه موقعيت منابع انساني (روستاها ،معادن ،جادهها)
نقشه فاصله تا نزدیکترین روستای با سکنه ،فاصله تا
نزدیکترین روستای خالي از سکنه ،فاصله تا نزدیکترین معدن،
فاصله تا نزدیکترین جاده آسفالت ،فاصله تا نزدیکترین جاده
شوسه و فاصله تا نزدیکترین جاده خاکي تهيه شد ( Hirzel et
 .)al., 2002برای این که نقشههای تهيه شده توسط نرمافزار
قابل استفاده باشد ،باید نکات زیر رعایت شود ( Hirzel et al.
.)2004

 نقشهها باید قابل رویهمگذاری باشند. برای انجام تحليل بایستي متغيرها (نقشهها) نرمال شوند،بنابراین ،توزیع آماری نقشهها بررسي شد و در صورت نرمال
نبودن با استفاده از دستور باکس-کاکس( )26در نرمافزار
بایومپر نرمال شد (( )Hirzel, et al., 2001معادله.)1
)( X Y  1
Y

()1

T(X ) 

در این معادله  Xمتغير اصلي T(X) ،مقادیر تبدیل یافته و Y

ضریب همبستگي بين دادههاست.
 یکپارچکي و قابل استفاده بودن نقشهها بررسي شد تا تایيدشود که تمامي نقشهها پيکسلهای زمينه و غيرزمينه
یکساني دارند.
 همبستگي متغيرهای محيطزیستي بررسي شد تا تنهامتغيرهایي که همبستگي کمتر از  85درصد دارند در تحليل
وارد شوند .زیرا ،حضور متغيرهای با همبستگي بيش از 85
درصد در تحليلها ميتواند منجر به توليد مقادیر ویژه()27
بزرگ در نتایج شود .در صورت وجود متغيرهایي با همبستگي
بيش از  85درصد یکي از متغيرها حذف شد ( Hirzel et
.)al., 2004

اجراي تحلیل عامل آشیان بومشناختی
با انجام تحليل توسط نرمافزار چندین خروجي بهدست ميآید.
اولين خروجي در این روش کنارگي( (M) )28نام دارد که براساس
معادله  2عبارت از قدرمطلق تفاوت بين ميانگين یک متغير در
کل منطقه مورد مطالعه ) (mGو ميانگين توزیع گونه در آن متغير
) (mSتقسيم بر 1/96در انحراف معيار هر متغير در کل منطقه
مطالعاتي ) (SGميباشد .مقادیر مثبت  Mنشان ميدهد که گونه

مورد مطالعه مقادیری بيشتر از ميانگين زیستگاه را در مورد آن
متغير ترجيح ميدهد ،در حالي که مقادیر منفي ترجيح مقادیر
کمتر از ميانگين زیستگاه را نشان ميدهد ).(Hirzel, 2001
()2
m m
M 
G

s

1.96 sG

دومين خروجي تخصصگرایي( (S) )29نام دارد که با تقسيم
انحراف معيار توزیع کل ( )σGبر انحراف معيار سلولهای
مشاهده گونه ( )σSبهدست ميآید و نشاندهنده این است که تا
چه ميزان گونه در استفاده از منابع منطقه ،بهصورت تخصصي
عمل ميکند (.(Hirzel, 2001
( )3

تخصصگرایي بين صفر و بينهایت و اما مقدار عکس آن )(T

بين صفر و یک تغيير ميکند که هر چه به صفر نزدیکتر باشد،
نشاندهنده تحمل کم گونه نسبت به تغيير شرایط ميانگين
زیستگاه است.
( )4
در جریان تحليل عامل آشيان بومشناختي به تعداد متغيرهای
بهکار رفته در تحليل ،عامل توليد ميشود ،که اولين عامل 100
درصد کنارگي و بخشي از تخصصگرایي و سایر عاملها
تخصصگرایي گونه را توضيح ميدهند ( .)Hirzel, 2001با
استفاده از مدل چوب شکسته ) (MacArthur, 1957که توسط
نرمافزار محاسبه ميشود ،ميتوان تعداد عاملي که بيشترین نقش
را در توضيح تخصصگرایي گونه دارند ،مشخص کرد .همچنين
ماتریس امتيازات در جریان تحليل عامل تهيه ميشود که
نشاندهنده نقش هر یک از متغيرهای محيطزیستي در مطلوبيت
زیستگاه گونه است.
محاسبه مطلوبیت زیستگاه
با استفاده از نتایج بهدست آمده در تحليل عامل آشيان بومشناختي،
ميتوان نقشه مطلوبيت زیستگاه را محاسبه کرد .برای محاسبه
مطلوبيت زیستگاه بایستي الگوریتم مناسب را انتخاب کرد .در
نرمافزار بایومپر سه الگوریتم ميانه ،ميانگين هندسي و ميانگين
هارمونيک برای محاسبه مطلوبيت زیستگاه ارایه شده است
( .)Hirzel & Arletaz, 2003; Hirzel et al., 2004در این
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پژوهش ،اعتبار پيشبينيهای مدل با استفاده از هر یک از
الگوریتمهای فوق بررسي و بهترین الگوریتم انتخاب شد.
ارزیابی و تایید اعتبار مدل مطلوبیت زیستگاه
به منظور ارزیابي صحت پيشبينيهای مدل توليد شده از نمایه
پيوسته بویس( )30و نمودار فراواني تنظيم شده براساس سطح()31
استفاده شد ) .(Hirzel et al., 2006مقادیر نمایه پيوسته بویس
بين  1و  -1متغير است .مقادیر مثبت نمایه نشاندهنده آن است
که پيشبينيهای مدل همسو با توزیع دادههای حضور است .با
تفسير نمودار فراواني تنظيم شده براساس سطح ميتوان آستانه
مطلوبيت زیستگاه را تعيين و زیستگاه را به طبقات مطلوب و
نامطلوب تقسيم نمود (  .)Hirzel et al., 2006در این پژوهش،
الگوریتمي که باالترین نمایه پيوسته بویس را به خود اختصاص
ميداد ،انتخاب شد .با استفاده از این الگوریتم نقشه مطلوبيت
زیستگاه محاسبه و ترسيم شد .سپس با استفاده از نمودار فراواني
تنظيم شده براساس سطح نقشه مطلوبيت زیستگاه به دو طبقه
مطلوب و نامطلوب تقسيمبندی شد.
یافتهها

ترکيبهای مختلفي از متغيرهای محيطزیستي برای توليد مدل
مطلوبيت زیستگاه گوسفندوحشي بهکار گرفته شد تا بهترین
مجموعه از متغيرها انتخاب شود .مالک انتخاب بهترین متغيرها،
سهم مدل ایجاد شده با آنها (مدل نهایي) در توجيه «کنارگي»
و «تخصصگرایي» گونه و اعتبار مدل بود .مقدار بهدست آمده
بيش از یک برای کنارگي در تمامي فصول ،نشاندهنده آن است
که گوسفندوحشي مجموعه شرایط محيطزیستي باالتر از شرایط
ميانگين منطقه را ترجيح ميدهد .ميزان تخصصگرایي باالتر از
یک در تمامي فصول نيز نشان دهنده آن است که گونه به دامنه
محدودی از شرایط محيطزیستي منطقه وابسته است و در
استفاده از منابع زیستگاه تخصصي عمل ميکند.
ميرررزان تخصرررصگرایررري گوسفندوحشررري (بررريش از )2/82
نشان دهنده تخصص یافتگي گونه در استفاده از منابع زیستگاهي
است (جدول  .)1در جدول عامل اول عالوه بر تخصرصگرایري،
 100درصد کنارگي را نشان ميدهد .بهعنوان نمونه عامرل اول
در فصل پایيز عالوه بر  100درصرد کنرارگي  46/38درصرد
تخصصگرایري ،عامرل دوم  23/78درصرد تخصرصگرایري و
عامل سوم  13/44درصد ویژگي تخصصگرایي گوسفندوحشي
را توضيح ميدهد .این سره عامرل در مجمروع  83/60درصرد
ميزان تخصصگرایي گونه را توضيح ميدهند.

جدول ( :)1نتایج تحلیل عامل آشیان بومشناختی گوسفندوحشی در فصول مختلف سال در منطقه حفاظت شده
فصل

تعداد

میزان

میزان

میزان

میزان تخصصگرایی توضیح داده شده توسط عاملها

متغیرهاي مورد

کنارگی

تخصصگرایی

بردباري

(درصد)

استفاده در مدل

پاییز

13

1/128

3/078

0/325

عامل اول
38/46

عامل دوم
78/23

عامل سوم
44/13

83/60

زمستان

13

1/071

3/099

0/323

60/40

00/26

91/16

83/51

بهار

12

1/025

2/820

0/355

09/38

73/27

11/17

82/93

تابستان

13

1/151

3/601

0/278

61/57

71/19

88/8

86/20

سال

17

1/194

3/593

0/278

18/52

72/16

41/14

83/31

ماتریس امتيازات توليد شده در جدول ( ،)2نشاندهنده سهم هر
یک از متغيرهای محيطزیستي در مطلوبيت زیستگاه گونه است.
در ستون اول ،متغيرهای محيطزیستي وارد شده در تحليل عامل
و در ستونهای بعدی ،ضرایب هر یک از این متغيرها برای
عامل کنارگي که بر طبق جدول ( )1بيشترین تخصصگرایي
گونه را نيز توضيح ميدهد ،در فصول مختلف ارایه شده است.

جمع

ضرایب محاسبه شده نشاندهنده ميزان نقش هر متغير
محيطزیستي در کنارگي گونه است .بهعنوان نمونه ضریب
 0/001محاسبه شده برای متغير ارتفاع از سطح دریا در فصل
پایيز در جدول ( ،)2نشاندهنده آن است که گوسفندوحشي
تمایل به مناطقي دارد که ارتفاعي بيش از ميانگين منطقه
( 1696متر) دارد .ضریب  0/120فاصله تا جاده خاکي در
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فصل پایيز ،نشاندهنده تمایل حضور گوسفندوحشي به مناطق
دور از جادههای خاکي است و ضریب  -446/0فاصله تا منبع آب
در فصل پایيز ،نشاندهنده تمایل گونه به حضور در این نواحي و
یا نزدیک به این مناطق بوده و حضور این متغير در زیستگاه

مطلوبيت آن را افزایش ميدهد .برای سایر متغيرها بهعنوان
نمرونه ضریب  026/0درصرد شيب در فصرل پایيرز نشاندهنرده

جدول ( :)2ماتریس امتیازات مدلسازي گوسفندوحشی با رویکرد تحلیل عامل آشیان بومشناختی
پاییز

زمستان

بهار

تابستان

سال

نام متغیر
فاصله تا تيپ درمنه کوهي -بادام کوهي
فاصله تا تيپ درمنه کوهي
فاصله تا تيپ درمنه دشتي -بادام کوهي
فاصله تا تيپ درمنه -قيچ
فاصله تا تيپ ارس-بادام کوهي
فاصله تا اراضي بدون پوشش گياهي
فاصله تا تيپ هزارخار -درمنه-قيچ
ارتفاع از سطح دریا
فاصله تا دامنه شرقي
فاصله تا دامنه غربي
فاصله تا دامنه جنوبي
فاصله تا دامنه شمالي
فاصله تا مناطق دشتي
فاصله تا جاده خاکي
فاصله تا جاده آسفالت
فاصله تا مناطق صخرهای

-331/0
-358/0
-194/0
-297/0
001/0
-292/0
-268/0
120/0
325/0
-

-340/0
-268/0
-256/0
051/0
-282/0
-256/0
-305/0
231/0
282/0
-

-410/0
-272/0
023/0
-298/0
-309/0
-032/0
048/0
389/0
-

-366/0
-042/0
-210/0
-354/0
003/0
-241/0
-291/0
-264/0
005/0
297/0
-

-330/0
-351/0
-215/0
-106/0
-179/0
-276/0
005/0
-253/0
-274/0
-261/0
-030/0
088/0
-259/0

درصد شيب

026/0

109/0

154/0

091/0

089/0

فاصله تا روستای باسکنه

009/0

084/0

092/0

-

034/0

فاصله تا روستای خالي از سکنه

-399/0

-349/0

-387/0

-438/0

-362/0

فاصله تا منبع آب (چشمه– آب انبار)

-446/0

-482/0

-487/0

-440/0

-423/0

تمایل گونه به مناطق شيبدار باالتر از ميانگين ( 23/22درصرد)
منطقه است .براساس ماتریس امتيازات محاسبه شرده و ضررایب
بهدست آمده ،گوسفندوحشي در تمام فصول سال مناطق با ارتفاع
باالتر از ميانگين منطقه را ترجيح مريدهرد .همچنرين ،افرزایش
شيب بر مطلوبيت زیستگاه آن ميافزاید .گوسفندوحشي از تمامي
دامنههای موجود در منطقه استفاده کرده و بيشتر تمایل به دامنه
جنوبي در فصول مختلف سال دارد .همچنين ،گونه در فصل بهار
و کل سال به مناطق دشتي گرایش دارد ولي در سایر فصول این
متغير نقش چنداني در پيش بيني توزیرع گونره در سرطح منطقره
مررورد مطالعرره نداشررت و در مرردل نهررایي وارد نشررده اسررت.
گوسفندوحشي در فصول مختلف سال مناطق نزدیرک بره منرابع

آب را ترجيح ميدهد و به تيپهای گياهي درمنه کروهي -برادام
کوهي ،درمنه کوهي ،درمنه دشتي -بادام کوهي ،درمنه -قريچ و
هزارخار -درمنه -قيچ متمایل است .شایان ذکر اسرت ،در مردل
تمامي فصول گونه به تيپ گياهي ارس -بادام کروهي و اراضري
بدون پوشش گياهي گرایش دارد .گوسفندوحشري از جراده هرای
آسفالت و خاکي و روستاهای برا سرکنه دوری کررده و در طرول
فصول مختلف سال بخشهایي از روستاهای خالي از سکنه را به
علت وجود پوشش گياهي سر سبز و نيرز امنيرت نسربي تررجيح
ميدهد.
پس از تعيين نقش هر یک از متغيرهای زیستگاهي در مطلوبيت
زیستگاه گونه ،با استفاده از نمایه پيوسته بویس ،صحت نقشه
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مطلوبيت زیستگاه محاسبه شده مبتني بر الگوریتمهای ميانه،
ميانگين هندسي و ميانگين هارمونيک با یکدیگر مقایسه و
بهترین الگوریتم انتخاب شد (جدول .)3
نتایج حاصل از نمایه پيوسته بویس (جدول  ،)3نشان ميدهد که
نقشه محاسبه شده مبتني بر الگوریتم ميانگين هارمونيک از
باالترین ميزان نمایه برخوردار است .در نتيجه ،نقشههای
مطلوبيت زیستگاه گوسفندوحشي با استفاده از الگوریتم ميانگين
جدول (:)3
پیوسته

فصل
پایيز

ازاي

هرارمرونيک محاسبه شرد .با بررسري نمودار فراواني تنظيم شده

الگوریتم میانه

الگوریتم میانگین هندسی

الگوریتم هارمونیک

نمایه

0/771 ± 0/1614

0/937 ± 0/0401

± 0/0103
0/968
± 0/0361
0/925
± 0/0739
0/918
± 0/0250
0/973
0/958 ± 0/049

بویس به

زمستان

0/754 ± 0/2013

0/887 ± 0/1373

بهار

0/673 ± 0/1823

0/855 ± 0/0885

تابستان

0/822 ± 0/0809

0/936 ± 0/0362

سال

0/754 ± 0/1293

0/811 ± 0/1593

الگوریتمهاي مختلف تعیین مطلوبیت زیستگاه در
فصول (مدل) مختلف سال براي گوسفندوحشی

براساس سطح مبتني برالگوریتم ميانگين هارمونيک (شکل  )2و
تعيين محدودهای از مطلوبيت زیستگاه که در آن نسبت پيشبيني
شده به مورد انتظار کمتر و یا برابر با یک است ،آستانه مطلوبيت
زیستگاه براساس جدول ( ،)4تعيين شد .با استفاده از نمودار
فراواني تنظيم شده (شکل  )2آستانه مطلوبيت بهدست آمده
نقشه مطلوبيت زیستگاه گوسفندوحشي در دو کالس زیستگاه
مطلوب و نامطلوب طبقهبندی شد (جدول  4و شکل  .)3با توجه
به شکل مذکور و جدول ( ،)5بيش از  17درصد از وسعت منطقه،
زیستگاه مطلوبي برای گوسفندوحشي براساس مدلهای طراحي
شده ميباشد.

جدول ( :)4آستانه مطلوبیت زیستگاه گوسفندوحشی در
فصول مختلف سال
فصل
پایيز

نامطلوب

مطلوب

23-0

100-23

زمستان

28-0

100-28

بهار

14-0

100-14

تابستان

25-0

100-25

سال

16-0

100-16

بحث و نتیجهگیري
مدلهای محاسبه شده برای فصول مختلف سال ،پراکنش
گوسفندوحشي را در محدوده مورد مطالعه بسيار خوب پيشبيني
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کرد و تفسير نقشههای تهيه شده زیستگاهها براساس این
مدلها برای تصميمگيران در زمينه حفاظت از منطقه آسان
است .نتایج حاصل از رویهمگذاری نقشههای طبقهبندی
مطلوبيت زیستگاه هر فصل با سایر فصول محدودههای
مشترک زیستگاههای مطلوب مشخص و همپوشاني مناسبي بين
جدول ( :(5مساحت زیستگاههاي مطلوب گوسفندوحشی
در سطح منطقه حفاظت شده
فصل
پایيز
زمستان
بهار
تابستان
سال

وسعت مطلوب

وسعت نامطلوب

هکتار

درصد

هکتار

درصد

19405
15507
25722
15072
20055

92/21
52/17
06/29
03/17
65/22

69123
73021
62806
73456
68473

08/78
48/82
94/70
97/82
35/77

زیستگاههای مطلوب در فصول مختلف مشاهده شد که این
همپوشاني بين  49/96تا  62/85درصد متغير است (شکل .)4
براساس نتایج بهدست آمده در این پژوهش ،مقدار محاسبه شده
کنارگي ( )1/194 -1/025نشان ميدهد که گوسفندوحشي
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مجموعه شرایط محيطزیستي باالتر از شرایط ميانگين منطقه را
ترجيح ميدهد و ميزان تخصصگرایي ()3/2-601/820
نشان ميدهد که گونه به دامنه محدودی از شرایط محيطزیستي
منطقه وابسته است و در استفاده از منابع زیستگاهي تخصصي
عمل ميکند .بنابراین ،گوسفندوحشي نسبت به تغيير شرایط
منابع زیستگاهي خود حساس بوده و آشيان اکولوژیکي به نسبت
باریکي دارد که در نتيجه تغييرات بيشتر در زیستگاه آن ،در بقا
گونه تأثيرگذار است .نتایج این پژوهش نشان داد که با کاهش
فاصله از منابع آبي در تمام فصول تراکم جمعيت افزایش ميیابد.
این همبستگي با توجه به واقع شدن محدوده مطالعاتي درمنطقه
خشک و بياباني توجيهپذیر است .ضرایب منفي فاصله از منبع
آب ،رابطه بين کيفيت زیستگاه با حضور این متغير را نشان
ميدهد .با توجه به ویژگي منطقه و کمبود منابع آبي واضح است
گونه زیستگاههایي را انتخاب کند که در فاصله کمي از منبع آبي
باشد .وجرود آب در زیستگاههرا مطلوبيت زیستگاه را باال بررده و
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شکل ( :)2نمودارهاي فراوانی تنظیم شده براساس سطح مبتنی بر الگوریتم میانگین هارمونیک براي
گوسفندوحشی در فصول مختلف سال در منطقه حفاظت شده کوهبافق

زیستگاهي که دارای منبع آب فصلي است ،بيشتر در همان فصل
مورد استفاده قرار ميگيرد .زیستگاه فاقد منبع آب نيز هر چند
سایر نيازهای زیستگاهي در آن وجود داشته باشد ،کمتر مورد
استفاده قرار ميگيرد.
حررداقل 17/03درصررد از وسررعت منطقرره (فصررل تابسررتان)به
زیستگاه مطلوب اختصاص یافته است (جدول  .)5برا توجره بره
این که منطقه حفاظت شده کوهبافق در ناحيه خشرک و بيابراني

واقع شده است و منابع آبي نيز محردود اسرت ،بنرابراین در ایرن

فصل برای دسترسي به آب محدود در حاشيه ایرن منبرع حيراتي
بيشتر زیست مينمایند .الزم به ذکر است ،بيشرتر سرنگابهرای
موجود در منطقه در این فصل خشک ميشروند .در فصرل بهرار،
بيشررترین وسررعت منطقرره ( 29درصررد) برررای گوسفندوحشرري
زیستگاه مطلوب ميباشد .در این فصل عالوه بر منرابع آب زیراد
،پوشش گياهي علفي سررسبز در قسمتهررای مختلرف منطقره
رشرد نمروده و به دليرل
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شکل ( : )3نقشه طبقهبندي مطلوبیت زیستگاه گوسفندوحشی در
فصول مختلف سال با رویکرد تحلیل عامل آشیان بومشناختی
خوشخوراک بودن ،سبب جذب علفخواران از جمله
گوسفندوحشي به این نواحي نيز ميشود .در فصول بهار و پایيز،
 62/85درصد زیستگاه مطلوب گوسفندوحشي همپوشاني دارند
که بيشترین وسعت همپوشاني بين فصول مختلف است .در فصل
بهار در این ناحيه ،گوسفند وحشي نوزادان خود را به دنيا آورده و
به زیستگاههایي مراجعه مي کند که در فصول دیگر کمتر
استفاده ميشود و از طرفي در اواسط فصل پایيز که فصل
جفتگيری گوسفندوحشي در منطقه است (سرهنگزاده و
همکاران  ،)1387،بهعلت سيستم جفتگيری پليگامي ،نرهای
غالب برای حفظ غالبيت خود به دنبال مادهها بوده و آنها را به
مناطقي سوق ميدهند که در سایر فصول در آن منطقه حضور
ندارد .حداقل همپوشاني زیستگاه مطلوب بين فصول تابستان و

بهار ( 49/96درصد) است .بعضي از گونههای گياهي در منطقه
فقط در فصل بهار پس از بارندگي و گرم شدن تدریجي هوا رشد
نموده و مورد تغذیه حياتوحش قرار ميگيرند (سرهنگزاده و
همکاران  )1387،و با توجه به این که رویشگاههای این گياهان
متفاوت هستند ،همپوشاني مطلوبيت زیستگاه گونه در این فصول
کمتر خواهد بود .وسعت همپوشاني در فصول تابستان و زمستان
 56/53درصد است .این اختالف بر اثر استفاده گونه از ارتفاعات
باال برای مقابله با گرمي هوا و استفاده از منابع غذایي در
ارتفاعات باال در فصل تابستان و بر عکس زیستگاههای پایين
دست در فصل زمستان برای مقابله با سردی دمای منطقه
بهوجود آمده است (سرهنگزاده و همکاران  1387،و ضيایي،
.)1387
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مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات انجام شده در
داخل کشور از جمله منطقه حفاظت هفتاد قله اراک ،پناهگاه
حياتوحش موته ،پارک ملي کویر ،ذخيرهگاه زیستکره توران و
منطقه حفاظت شده جاجرود نشان دهنده این مهم است که با
این که شرایط محيطزیستي (متغيرهای محيطزیستي و
متغيرهای انساني) در مناطق مورد مطالعه متفاوت ميباشند ،ولي
در کل گونه مناطق تپهماهوری را نسبت به سایر زیستگاهها
ترجيح ميدهد .دليل این امر ميتواند کاهش ریسک
طعمهخواری در این مناطق باشد .در منطقه حفاظت شده
کوهبافق گوسفند وحشي از ارتفاع  1300متر تا ارتفاعات
 2300متر حضور دارد .در پژوهشي که توسط  Whitingو
همکاران ( ،)2001برای مدلسازی زیستگاه زادآوری گوسفند
بيگ هورن در شمال یوتا انجام گرفت ،مشخص شد که زیستگاه
مناسب گونه از ارتفاعات  2054متر به باال است Cardenas .و
همکاران ( ،)2001در مطالعهای بر روی بيگ هورن بياباني در
مکزیک ،نشان دادند که نرها در بهار در ارتفاعات -1300
 1400متر و برهها و مادهها در ارتفاع 1600-1400متر
حضور داشتند .ملکي و همکاران ( ،)1389در پناهگاه
حياتوحش موته اصفهان ارتفاع  2200متر را ارتفاع مناسب
زیست قوچ و ميش اصفهاني( )32در منطقه تعيين نمودند .شمس
و همکاران ( ،)1389در پژوهشي در منطقه حفاظت شده هفتاد
قله نشان دادند گوسفندوحشي مناطق با ارتفاع باالتر از ميانگين
منطقه را ترجيح ميدهد و با افزایش ارتفاع بر مطلوبيت زیستگاه
افزوده ميشود .گلجاني و همکاران ( ،)1389در پژوهشي در
منطقه حفاظت شده جاجرود بر روی گوسفندوحشي البرز مرکزی
دریافتند گوسفندوحشي مناطق با ارتفاع باالتر از ميانگين منطقه
را ترجيح ميدهد.
پژوهش حاضر نشان داد در منطقه حفاظت شده کوهبافق با
افزایش شيب بر مطلوبيت زیستگاه گوسفندوحشي افزوده
ميشود .ملکي و همکاران ( ،)1389در پناهگاه حياتوحش
موته اصفهان بهطور ميانگين شيب مناسب قوچ و ميش اصفهاني
را  20-30درصد تعيين نموده و شيب کمتر از آن جز
زیستگاههای با مطلوبيت کمتر برای این گونه اعالم نمودند ،در
حالي که مناطق دارای شيب بيشتر را ميتوان جز زیستگاههای
نامناسب در نظر گرفت .گلجاني و همکاران ( ،)1389در
پژوهشي در منطقه حفاظت شده جاجرود نتيجه گرفتند که

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،4شماره  ،8پاییز و زمستان 1392

گوسفندوحشي البرز مرکزی در فصل پایيز مناطقي که دارای
شيب نزدیک به ميانگين زیستگاه ( 15درصد) و گریزگاه
(شيبهای  30تا 50درصد) باشد را ترجيح ميدهد و از مناطق
انسانساخت دوری ميکند .شمس و همکاران ( ،)1389در
پژوهشي در منطقه حفاظت شده هفتاد قله نتيجه گرفتند که
افزایش شيب بر مطلوبيت زیستگاه گوسفندوحشي ميافزاید.
مطالعات  Cardenasو همکاران ( ،)2001به طورکلي برای
کل جمعيتهای بيگ هورن مورد بررسي در کل فصول شيب
بيشتر از  40درصد را زیستگاه مناسب نشان داد ،مادهها نسبت
به نرها فاصله کمتری تا گریزگاهها ميگرفتند Whiting .و
همکاران ( )2001زیستگاه مناسب برای برهآوری را شيب
 34-30درصد تعيين کردند.
گلجاني و همکاران ( ،)1389در پژوهشي در منطقه حفاظت
شده جاجرود بر روی گوسفندوحشي البرز مرکزی دریافتند ،گونه
در فصل پایيز نسبت به تغيير شرایط بهينه حساس بوده و آشيان
اکولوژیک باریکي دارد و در نتيجه هرگونه تغيير در زیستگاه
ميتواند نقش تأثيرگذاری در بقای جمعيتهای گونه داشته باشد.
قندالي ( ،)1389در پژوهشي در پارک ملي کویر مطلوبيت
زیستگاه گوسفندوحشي نتيجه گرفت گونه مناطق شيبدار،
نزدیک به مناطق صخرهای و نزدیک منابع آب را ترجيح ميدهد
و به تغيير شرایط بهينه خود حساس است.
پژوهش حاضر نشان داد :در منطقه حفاظت شده کوهبافق،
گوسفندوحشي در شرایط عادی از روستاهای با سکنه ،جادههای
خاکي و جادههای آسفالت دوری ميکند و با افزایش فاصله از
این متغيرها بر مطلوبيت زیستگاه گونه افزوده ميشود .حضور
متغيرهای منبع آب ،روستاهای خالي از سکنه ،تيپهای گياهي
درمنهکوهي -بادامکوهي ،درمنه -قيچ و هزارخار -درمنه -قيچ
سبب افزایش مطلوبيت زیستگاه گونه ميشود .نتایج بهدست آمده
با سایر پژوهشهای انجام شده (مانند :گلجاني و همکاران
 ،1389شمس و همکاران  )1389مشابه بوده است ،با این
تفاوت که در منطقه حفاظت شده کوهبافق گوسفندوحشي از
روستاهای خالي از سکنه نه تنها دوری نميکند بلکه از امکانات
زیستگاهي آن به دليل امنيت کافي استفاده مينماید که در
بررسيهای ميداني متعدد ،حضور گونه در این مناطق مشاهده
ميشد .با عنایت به نقشههای مطلوبيت زیستگاه ،زیستگاههای
قسمت مرکزی منطقه مورد مطالعه (درب گزو ،چشمه ماکو ،درب
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سيرو ،سرخدان ،دهنه دهرو ،گدار شيطور ،توغوم سياه ،ارسستان،
بندقوری ،زلزله خورده ،شلغم دره و سه درهها) از مطلوبترین
زیستگاهها برای گونه و طعمهخواران وابسته به آن (یوزپلنگ و
پلنگ) محسوب ميشود .بنابراین ،توصيه ميشود از هرگونه
تخریب و تغيير کاربری خودداری به عمل آید .عوامل
تهدیدکنندهای نظير جادهسازی سبب ميشوند از یک طرف
گونهها از منطقه دور شده و از طرف دیگر به خاطر حضور آسان
افراد متخلف ،عالوه بر گوسفندوحشي ،گونههای با ارزش جهاني
یوز پلنگ و پلنگ نيز از منطقه به کلي حذف شوند .از طرفي با
عنایت به واقع شدن محدوده در ناحيه اقليمي خشک و اهميت
حياتي منابع آب ،جادهها سبب جدایي زیستگاهها شده و
زیستگاهي که فاقد آب باشد ،از این طریق نيز از دسترس
حياتوحش خارج ميشود.

تقدیر و تشکر
بدینوسيله از راهنمایي و مساعدتهای اعضرای هيرات علمي
دانشگاه یزد آقایان دکتر تازه ،دکتر فتحزاده ،دکتر زارع ارناني و
دکتر ایراننژاد؛ معاونت محترم اداره کل حفاظت محيطزیست
استان یزد آقای مهندس اکبری؛ ریاست سابق محيطزیست
شهرستان بافق آقای مهندس یوسفنژاد؛ سرمحيطباني کوهبافق
آقای علي خواجهای؛ کارشناسان و کارکنان محيطزیست
شهرستان بافق آقایان اصغر خواجهای ،شریعتي و رحيمي تقدیر و
تشکر ميشود.

یادداشتها
IUCN
) Vulnerable(VU
Acinonyx jubatus venaticus
Panthera pardus
)Critically Endangered (CR
) Endangered (EN
) Ecological Niche Factor Analysis(ENFA
Artemisia aucheri
Zygophyllum eurypterum
Amygdalus eburnea
Amygdalus scoparia
Pistacia khinjuk
Pistacia vera
Scariola orientali
Scabiosa olivieri
Artemisia sieberi
Dorema ammoniacum
Platanus orientalis
.Juniperus excelsa
Canis lupus
Ovis Orientalis
Capra aegagrus
Gazella bennetti
Equus hemionus onager
)Global Positioning System (GPS
Box-Cox
Eigenvalue
Marginality
Specialization
Continuous Boyce Index
Area Adjusted Frequency
Ovis orientalis isfahanica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

فهرست منابع
سرهنگزاده ،ج .و گشتاسب ،ح .1389 .طرح مردیریت پناهگاه حياتوحش بورویيه خاترم (گرزارش حياتوحش و زیستگاههرا) ،اداره کل
حفاظت محيطزیست استان یزد.
سرهنگزاده ،ج.؛ ایراننژاد پاریزی ،م .ح .و عظيم زاده ،ح .ر .1387 .طرح مستثنيات و تعارضات منطقه حفاظت شده کوهبافق ،اداره کل
حفاظت محيطزیست استان یزد.
شمس اسفندآباد ،ب.؛کرمي ،م .و همامي ،م .ر .1389 .مدلسازی مطلوبيت زیستگاه ،رویکردی نوین برای برنامهریزی حفاظت از
تنوعزیستي ،مجموعه مقاالت اولين همایش ملي بررسي تهدیدات و عوامل تخریب تنوعزیستي در منطقه زاگرس مرکزی ،دانشگاه
صنعتي اصفهان.
ضيایي ،ه .1387 .راهنمای صحرایي پستانداران ایران .انتشارات کانون آشنایي با حيات وحش (چاپ دوم).

1392  پاییز و زمستان،8  شماره،4  سال،پژوهشهای محیطزیست
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( در پارک مليOvis orientalis isfahanica)  ارزیابي زیستگاه قوچ و ميش اصفهاني.1388 . آ، و فراشي. م،؛ کابلي. ف،فالح باقری
. همایش و نمایشگاه ژئوماتيک،ENFA کالهقاضي با روش
 مقایسه ارزیابي زیستگاه با استفاده از روشهای مدل خطي تعميم یافته و تجزیه و تحليل فاکتورهای آشيان.1389 . م،قندالي
. دانشگاه تهران.)) در پارک ملي کویر (پایان نامه کارشناسي ارشدOvis orientalis( بومشناختي برای گوسفندوحشي
 ویژگيهای اکولوژیکي زیستگاه گوسفندوحشي در پارکهای ملي خجير و سرخه حصار (پایاننامه کارشناسي.1380 . ز،کرمانيالقریشي
. دانشگاه تهران.)ارشد
 مدلسازی مطلوبيت زیستگاه پایيزه گوسفندوحشي البرزمرکزی.1389 . ا، و عليزاده شعباني. ب،؛ نعيمي. م،؛ کرمي. م،؛ کابلي.ر، گلجاني
 شماره،63 دوره.  مجله منابعطبيعي ایران، نشریه محيطزیست طبيعي.) در مجموعه حفاظت شده جاجرودOvis gmelini X O. vignei(
.173-186  ص،2
Ovis orientalis (  تعيين مطلوبيت زیستگاه قوچ و ميش اصفهاني.1389 . ع،؛ و سلمان ماهيني. ر. م،؛ همامي. س،ملکي نجف آبادی

 مجله منابع، نشریه محيطزیست طبيعي.) در پناهگاه حياتوحش موته با استفاده از روش تحليل عاملي آشيان بومشناختيisphanica
.279-290  ص،3  شماره،63  دوره.طبيعي ایران
 مطالعات طرح مدیریت منطقه حفاظت شده، گزارش زمينشناسي و ژئومورفولوژی2  گزارش شماره.1387.مهندسين مشاور جامع ایران
. اداره کل حفاظت محيطزیست یزد.کوهبافق
 مطالعه:HSI  کاربرد تجزیه تحليل فاکتور آشيان اکولوژیکي در ارزیابي زیستگاه حياتوحش و مقایسه آن با روش. 1386 . م،ناظری
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