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ارزیابی زیستگاه و ظرفیت برد تغذیهای گونههای (بز وحشی ،گوسفند وحشی و
آهوی ایرانی) در حوضهآبخیز پردیس دانشگاه اراک

امیر

انصاری*

* استادیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست ،دانشكده کشاورزی و محیط زیست ،دانشگاه اراك ،ایران
(تاریخ دریافت8901/94/90 :؛ تاریخ تصویب)8900/89/91 :

چکیده
وضعیت پستانداران جهان به دلیل تخریب زیستگاه و شكار بیرویه نگرانکننده است .مراکز تكثیر در اسارت حیاتوحش نمونهای به عنوان
آخرین راهكار برای حفظ گونهها در خارج از زیستگاههای اصلی و مناطق حفاظت شده است .حوضهآبخیز پردیس دانشگاه اراك با مساحتی
برابر  524/56هكتار واقع در دامنه جنوبغربی کوه مودر ،در شمالغربی شهر اراك و شمال منطقه کرهرود قرار دارد .متغییرهای ارزیابی
زیستگاه بز وحشی ،گوسفند وحشی و آهو شامل :ارتفاع ،شیب ،جهت ،اقلیم (بارندگی و دما) ،فاصله از کاربریهای انسانساخت ،کاربری
اراضی ،فاصله از جادهها ،فاصله از منابع آب (چشمه و آبراهه) ،شاخص پوشش گیاهی ( .)NDVIو از مدل ساز  ،HBMزیر مدل MCEو
روش وزندهی  FAHPدر نرمافزار  IDRISI TerrSet 18.31استفاده شد .ظرفیت برد تغذیهای زیستگاه برای دوره بحرانی  09روزه با
استفاده از رابطهها رلو تعیین شد .نتایج ارزیابی زیستگاه نشان میدهد زیستگاه مطلوب برای گوسفند وحشی ،آهوی ایرانی و بز وحشی به
ترتیب  48/81درصد ( 258هكتار) 98/88 ،درصد ( 298/14هكتار) و  29/59درصد ( 848/52هكتار) است .ظرفیت برد تغذیهای به ترتیب
برای آهوی ایرانی  84واحد ،بز وحشی  5/84واحد و گوسفند وحشی  6/0واحد است .به طورکلی ظرفیت برد تغذیهای منطقه برای هر سه
گونه  25/54واحد است .رویكرد حفاظتی برای گوسفند وحشی ،آهوی ایرانی و بز وحشی به ترتیب برنامه معرفی مجدد و برنامه معرفی در
منطقه حوضهآبخیز دانشگاه اراك توصیه میشود.

کلید واژهها :ارزیابی زیستگاه ،ظرفیت برد تغذیهای ،حوضهآبخیز ،دانشگاه اراك ،مدلسازی زیستگاه و تنوعزیستی HBM

*نویسنده مسئول:

Email: a-ansari@araku.ac.ir
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سرآغاز
متاسفانه در حال حاضر به علت تخریب بیسابقه زیستگاهها،
شكار مجاز و غیرمجاز حیوانات وحشی جمعیت بسیاری از
پستانداران ایران به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است .تا
اواخر دهه  8969تعداد زیادی آهو در بیشتر دشتهای کشور
مشاهده میشد به علت شكار بیرویه و تبدیل زیستگاهها به
باغها و زمینهای کشاورزی نسل آن تقریبا در تمامی مناطقی
که تحت حفاظت نیستند نابود شده است .تا اوایل دهه 8959
دستههای بزرگی از بز وحشی در اکثر مناطق کوهستانی کشور
مشاهده میشد ولی به علت شكار بیرویه در سالهای اخیر
جمعیت آنها در اکثر زیستگاههای کشور به شدت روبه کاهش
گذاشته و در بعضی نقاط کشور تعداد آنها به صفر رسیده است .در
سالهای اخیر به دلیل اشغال زیستگاهها و آبشخورها شكار
بیرویه و تخریب مسیر مهاجرت نسل گوسفند وحشی به شدت
رو به کاهش نهاده و در بعضی مناطق به کلی نابود شدهاند
( .)Ziaie, 2008برای حفظ و حراست از تنوع زیستگاهها و
جمعیتهای حیاتوحش در شرایط کنونی چارهای جز انتخاب
مناسب از مناطق نمونه و معرف از کل طبیعت و بهرهبرداری چند
جانبه آموزشی ،پژوهشی ،حفاظتی ،تفرجگاهی و اهمال کنترل و
نظارت پیوسته به عنوان یک واحد فعال موثر حفاظتی از آنها
وجود ندارد چون یكی از موثرترین روشهای حفاظت از
تنوعزیستی حفاظت از زیستگاهها است و حفاظت کافی و موثر از
تنوعزیستی به احداث شبكه مناطق تحت حفاظت کافی در هر
کشور در راستای یک استراتژی جهانی نیازمند است .تا به صورت
پناهگاهی وسیع طیف گسترده از حیات گیاهی و جانوری را در
خود جای داده و بقای آنها را تضمین نماید ( Madjnoonian,
 (Ashouri Rad et al, 2018) .)2000مدلسازی مطلوبیت
زیستگاه آهوی ایرانی در پارك ملی سرخه حصار تهران نتایج
نشان داد فاصله از آبشخورها مهم ترین متغیر تاثیرگذار بر
مطلوبیت زیستگاه آهو در پارك ملی سرخه حصار است و با
افزایش فاصله از آبشخورها ،از مطلوبیت زیستگاه به شدت
کاسته میشود .بیشترین احتمال حضور گونه در جهت شمال و
در شیبهای کمتر از  26درجه میباشد .همچنین نتایج نشان
داد آهو بیش تر در مناطقی با تیپهای گیاهی شامل درمنه و
گون مشاهده میشود .در مطالعه )، (Hoseini et al., 2016
افزایش فاصله از منابع آبی تاثیر منفی بر مطلوبیت زیستگاه آهو

در منطقه حفاظت شده هفتاد قله استان مرکزی داشته است ،با
افزایش شیب از مطلوبیت زیستگاه کاسته شده و آهو مناطقی با
شیب کم را ترجیح داده است .فرهادی نیا و همكاران سال 2990
به بررسی ترجیحات و نیازهای زیستگاهی آهوی ایرانی در
پناهگاه حیاتوحش میاندشت با استفاده از روش نمایه مطلوبیت
زیستگاه جاکوب پرداختند زیستگاه حیاتی و مهم آهوان در
مناطق با تپه ماهور و نزدیک دشتهای مسطح برای تغذیه است
و تپه ماهورهای اطراف نیز برای فرار از دست شكارچیان انتخاب
میشود بر اساس نتایج آهوان در فصول تابستان و اوایل زمستان
به زمینهای کشاورزی اطراف پناهگاه جذب میشوند و در
دشتهای تاماریكس ازراف مزارع رودیده شدن آنها افزایش
مییابد ( .)Farhadinia et al., 2009بز وحشی ( Capra
 )aegagrusدر اکثر مناطق کوهستانی حفاظت شده ایران دیده
میشود و وابستگی شدیدی به صخرهها و مناطق پر شیب دارد.
به دلیل عواملی از جمله شكار غیر مجاز تخریب زیستگاه و
چرای بیش از حد دامهای اهلی پراکنش این گونه به مناطق
حفاظت شده محدود شده است .سه گونه بز وحشی ،گوسفند
وحشی و آهوی ایرانی در طبقه آسیب پذیر ( )VUفهرست سرخ
 IUCNقرار دارند (Hoseini et) .)Weinberg et al., 2008
 ،(al., 2017ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز ( Capra
 )aegagrusدر استان گلستان نتایج تحلیل مگسنت و فراکافت
جكنایف سه عامل شیب ،ارتفاع و پوشش گیاهی را به عنوان
مهمترین فاکتورها و جهت را کم اهمیتترین فاکتور در
مطلوبیت زیستگاه برای پازن معرفی میکنند .نقشه مطلوبیت
زیستگاه نشان میدهد زیستگاه مطلوب کل و بز در ارتفاعات
 8899تا  9999متر و شیبها ی باالتر از  69درصد میباشد .با
افزایش شیب و ارتفاع مطلوبیت برای زیستگاه آنها بیشتر
میشود )Bagheri et al., 2017( .مكانیابی بهینه قرقهای
اختصاصی برای تكمیل شبكه حفاظتی استان یزد با استفاده از
روش  AHPو پارامترهای طبیعی و انسانی انجام دادند پراثرترین
پارامترهای طبیعی با ضریب  9/558بیشترین اهمیت و معیار
منابع آبی با ضریب  9/881بیشترین اهمیت بین زیر معیارها دارد.
و زیر معیار قرق با ضریب  9/4بیشترین اهمیت در بین معیارهای
انسانی را دارد ( .)Bagheri et al., 2017بنابراین با توجه به
موقعیت حوضهآبخیز دانشگاه اراك در مجاورت شهر اراك و
پتانسیلهای تنوعزیستی منطقه و توسعههای روز افزون شهر
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اراك به سمت این منطقه انجام این تحقیق ضروری است.
فرضیه مهم این تحقیق تحت عنوان حوضهآبخیز پردیس
دانشگاه اراك دارای زیستگاه مطلوب و ظرفیت برد تغذیهای
مناسبی برای گونههای (بز وحشی ،گوسفند وحشی و آهوی
ایرانی) است .نتایج کاربردی این تحقیق میزان مطلوبیت زیستگاه
و ظرفیت برد تغذیهای برای گونههای (بز وحشی ،گوسفند
وحشی و آهوی ایرانی) است .هدف این ارزیابی زیستگاه و
ظرفیت برد تغذیهای گونههای (بز وحشی ،گوسفند وحشی و
آهوی ایرانی) در حوضهآبخیز پردیس دانشگاه اراك است.
مواد وروشها
منطقه مورد مطالعه

حوضهآبخیز پردیس دانشگاه اراك واقع در دامنه جنوبغربی کوه
آجری مودر ،در شمالغربی شهر اراك و شمال کرهرود است.
مختصات جغرافیایی منطقه (" 94° 5' 89/18شمالی و" 92/44
'40° 91شرقی) و (" 94° 4' 25/58شمالی و "40° 95' 99/89
شرقی) است .مساحت این حوضه  524/56هكتار است .متوسط
بارندگی ساالنه منطقه  928/1میلیمتر ،میانگین حداکثر دما 81/9
و میانگین دمای حداقل  8/5درجه سانتیگراد است .مساحت
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منطقه  524/52هكتار ،اقلیم منطقه نیمه خشک ،بلندترین ارتفاع
منطقه قله کوه مودر به ارتفاع  2448متر و تیپ غالب پوشش
گیاهی منطقه گون است .مهمترین حیاتوحش منطقه شامل
گراز ،خرگوش ،کبک ،تیهو ،روباه ،گرگ و دلیجه است .در منطقه
 9چشمه دایمی وجود دارد ،این منطقه به عنوان تفرجگاه
کوهنوردان شهر اراك مورد استفاده قرار میگیرد .در ارتفاع
 2869متری کمپ و پناهگاهی برای کوهنوردان احداث شده
است .در ارتفاع  8029متری  2بند توری سنگی بر روی
آبراهههای اصلی منطقه توسط اداره منابع طبیعی اراك ایجاد
شده است .زیرحوضه دانشگاه اراك از سرشاخههای حوزه آبریز
تاالب میقان است .این حوزه در لكه کوهستانی قرار گرفته است
که به وسیله جادههای اصلی از شمال توسط کمربندی جدید
اراك -شازند ،از جنوب توسط جاده قدیم اراك  -شازند ،از شرق
توسط جاده اراك -مرزیجران ،زمینهای کشاورزی ،شهر اراك و
روستاها محصور شده است .ارتباط این لكه با رشته کوههای
اطراف به ویژه کوههای ساقی ،رباط ،شمس آباد و هزاوه به
وسیله کمربندی جدید اراك  -شازند قطع شده است ( Ansari,
 .)2018موقعیت جغرافیایی حوضهآبخیز پردیس دانشگاه اراك در
شكل ( )8ارایه شده است.

شکل ( :)1موقعیت جغرافیایی حوضهآبخیز پردیس دانشگاه اراک
روش تحقیق
ارزیابی زیستگاه منطقه

به منظور ارزیابی زیستگاه ابتدا با توجه به مرور منابع و
مطالعههای انجام شده در رابطه با زیستگاه بز وحشی گوسفند
وحشی و آهو ،متغیرهای زیستگاهی منطقه تعیین شدند.
مهمترین متغییرهای شناسایی شده برای هر سه گونه شامل:
ارتفاع ،شیب ،جهت ،اقلیم (بارندگی و دما) ،فاصله از کاربریهای

انسانساخت (مسكونی ،صنعتی ،تجاری ،دانشگاه ،خوابگاه،
کشاورزی ،پناهگاه کوهنوردی) ،کاربری اراضی ،فاصله از جادهها،
فاصله از منابع آب (چشمه و آبراهه) ،تراکم پوشش گیاهی
( )8( )NDVIاست ( .)Abkar et al., 2006برای تهیه نقشه
اقلیم از اطالعات ایستگاههای هواشناسی کرهرود و اراك و
شد
استفاده
WorldClim
سایت
اطالعات
( .)www.worldclim.orgبا استفاده از تصاویر ماهوارهای
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لندست  2981و گوگل ارث و عكس هوایی و نقشه توپوگرافی با
مقیاس  8:29999منطقه در نرمافزارهای  ArcGis10.3و
ادریسی  Tersetنقشههای منطقه استخراج و طبقهبندی شدند.
طبقهبندی تصویر با روش نظارت شده انجام گرفت .با استفاده از
ابزار  )2( PCAماتریس همبستگی متغییرها با یكدیگر بررسی
شدند ( .)Safyanyan, 2014به منظور تعیین مكانهای
زیستگاهی مناسب برای سه گونه در منطقه از مدلساز )9( HBM
در نرمافزار  IDRISI TerrSet 18.31متغییرها به زیر مدل
 )4( MCEوارد شدند ( .)Ronald Eastman, 2015برای هر
یک از متغییرها از طریق  99پرسشنامه و روش  )6( FAHPدر
نرمافزار  Expert Choiceوزندهی شدند ( Bagheri et al.,
 )2017در شكل ( )2مدل هدف معیار و زیر معیار در FAHP
ارایه شده است .طبقات متغییرها بین صفر و یک با استفاده از
مرور منابع فازی شدند به طوری که با نزدیكی به منابع آبی ،با
افزایش فاصله از کاربریهای انسانساخت زیستگاه مناسبتر

میگردد .محدودیتهای زیستگاهی در نظر گرفته شده شامل
متغییرهای کاربری اراضی ،شیب و ارتفاع است به طوری که با
افزایش درصد شیب زیستگاه برای بز وحشی مناسبتر میشود.
در شیب باالی  49درصد زیستگاه برای گوسفند وحشی مناسب
نیست .در شیب باالی  29درصد و ارتفاع باالی  2999متر
زیستگاه برای آهوی ایرانی مناسب نیست و در کاربریهای
انسان ساخت مطلوبیت زیستگاه به صفر میرسد .در تابستان
جهت دامنههای شرقیتر نزدیک منابع آبی و در زمستان جهت
دامنههای جنوبیتر دارای پوشش گیاهی زیستگاه مناسبتری
برای حیاتوحش میباشند .متغییرهای ارتفاع ،شیب و کاربری
اراضی به عنوان الیه محدودیت زیستگاه برای ارزیابی زیستگاه
گونهها در نظر گرفته شد (جدولهای  8و  .)2در نهایت با روش
ترکیب خطی وزنی  )5( WLCزیستگاههای مناسب برای هر سه
گونه تعیین شدند .در نهایت نقشههای طبقات مناسب و نامناسب
زیستگاهها برای هر سه گونه تهیه شد.

شکل ( :)2مدل هدف معیار و زیرمعیار در FAHP

جدول ( :)1طبقات متغییرهای زیستگاهی گوسفند وحشی ،بز وحشی و آهو ایرانی منطقه حوضهآبخیز دانشگاه اراک
طبقه
متغییر
شیب
ارتفاع
جهت
طبقات اقلیم
تراکم پوشش گیاهی
فاصله از منابع آب (متر)
فاصله از کاربریهای انسان ساخت (متر)

1

2

3

4

5

6

9-1
8069-2999
شمال شرق
نیم خشک سرد
26-9
9-919
9-919

1-85
2999-2829
جنوب
نیم مرطوب سرد
26-69
919-859
919-859

85-24
2829-2999
جنوب غربی
اقلیم ارتفاعات
69-86
859-8849
859-8849

24-92
<2999
شمال غرب

92-49

<49

شمال

86-899
8849-8629
8849-8629

<8629
<8629
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جدول ( :)2متغییرها و مدلهای اکولوژیکی زیستگاه گوسفند وحشی ،بز وحشی و آهو ایرانی
منطقه حوضهآبخیز دانشگاه اراک
متغییر

توان
طبقه

مدل
گوسفند وحشی

بز وحشی

آهو

شیب

جهت

ارتفاع

طبقات
اقلیم

تراکم
پوشش
گیاهی

فاصله از
منابع آب

فاصله از
کاربریهای انسان
ساخت (متر)

8

6

6

4

2

9

8

6

2

4

8

9

2

2

2

4

9

9

4

2

8

8

9

9

8

5

6

4

2

9

8

6

2

6

8

9

2

2

2

4

9

4

8

8

4
6

2

8

8

9

9

8

8

9

8

6

2

2

8

2

8

2

2

4

9

9

4

9

2

8

9

9

تعیین ظرفیت برد تغذیهای منطقه

یافتهها

با توجه به بازدید کارشناسان اداره منابعطبیعی و آبخیزداری
استان مرکزی از منطقه و اطالعات موجود در طرحهای
مرتعداری و گزارشهای اداره منابعطبیعی و آبخیزداری استان
مرکزی و نقشه  NDVIو گونههای گیاهی شناسایی شده از
لحاظ درجه خوشخوراکی در منطقه ،بنابراین میزان علوفه قابل
برداشت برابر  59و  99کیلو گرم در هكتار در سال به ترتیب در
مراتع ییالقی و مراتع میان بند منطقه برآورد شد

وزن دهی متغییرهای زیستگاهی

( Department of Natural Resources and Watershed
 .)Arak city, 2018نیاز علوفه بز وحشی ،گوسفند وحشی و

آهو به ترتیب  9/2 ،9/426و  8/91کیلوگرم در روز است
( .)Kazemi et al., 2015میانگین حداقل دما در ماههای آذر،
دی و بهمن و ارتفاع برف در دامنههای شمالی در دوره بحرانی
برای منطقه  09روزه در نظر گرفته شده است ( Arak city
 .)Meteorogical, 2018با استفاده از رابطهها رلو 8014
ظرفیت برد تغذیهای زیستگاهها برای سه گونه تعیین شد
(.)Harlow,1984

رابطه ()8
در این رابطه ظرفیت برد تغذیهای = ،Kعلوفه قابل دسترس به
کیلوگرم = ،Aنیاز روزانه گونه = Bو طول فصل بحرانی :تعداد
روزهای مورد استفاده گونه است.

نتایج ارزیابی معیارها با روش  FAHPنشان میدهد بیشترین
وزن معیارها به ترتیب مربوط به معیار محیط فیزیكی با وزن
 ،9/526معیار اقتصادی -اجتماعی با وزن  9/291و معیار محیط
بیولوژیكی با وزن  9/895است که معیار محیط فیزیكی از وزن
باالتری برخوردار است .در شكل ( )9وزن معیارهای با روش
 FAHPارایه شده است.
نتایج متغییرها نشان میدهد بیشترین وزن متغییرها به ترتیب
مربوط به متغییر فاصله از کاربریهای انسانساخت با وزن ،9/1
متغییر تراکم پوشش گیاهی  NDVIبا وزن  ،9/558متغییر
شیب با وزن  ،9/90فاصله از منابع آبی با وزن 9/911و متغییر
کاربری اراضی با وزن  9/999از مهمترین متغییرهای تاثیرگذار
بر تعیین زیستگاههای مناسب برای هر سه گونه است .شكل
( )4وزن زیر معیارها با روش  FAHPرا ارایه میدهد.
همبستگی بین متغییرها با روش PCA

نتایج  PCAمتغییرها نشان میدهد بیشترین همبستگی به
ترتیب بین متغییر ارتفاع با متغییر اقلیم معادل  ،9/060متغییر
فاصله از کاربری انسانساخت با متغییر کاربری اراضی معادل
 ،9/182متغییر فاصله از جادهها با متغییر ارتفاع معادل ،9/025
متغییـر فاصله از منابـع آب با متغییـر کاربـری اراضـی معـادل
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شکل ( :)3نمودار وزن معیارهای با روش FAHP

شکل ( :)4نمودار وزن زیر معیارها با روش FAHP

 ،9/191متغییر تراکم پوشش گیاهی با کاربری اراضی معادل
 ،9/095متغییر جهت با متغییر کاربری معادل  9/169و متغییر

درصد شیب با متغییر ارتفاع معادل  9/148است .جدول ()9
ماتریس همبستگی بین متغییرها با روش  PCAرا ارایه میدهد.

جدول ( :)3ماتریس همبستگی بین متغییرها با روش PCA
ماتریس همبستگی
متغییرها
ارتفاع
فاصله از مناطق مسكونی
فاصله از جادهها
فاصله از منابع آبی
NDVI

جهت
اقلیم
کاربری اراضی
شیب

فاصله از
ارتفاع

مناطق

8
9/814
9/025
9/518
9/886
9/199
9/060
9/159
9/148

مسکونی
9/814
8
9/896
9/5855
9/848
9/841
9/866
9/182
9/888

فاصله از
جادهها
9/025
9/896
8
9/511
9/814
9/820
9/869
9/195
9/548

فاصله از
منابع

NDVI

آبی
9/512
9/585
9/511
8
9/844
9/892
9/889
9/191
9/529

9/518
9/848
9/540
9/844
8
9/886
9/128
9/095
9/826

جهت
9/886
9/841
9/882
9/892
9/886
8
9/199
9/169
9/862

اقلیم
9/199
9/866
9/102
9/889
9/128
9/199
8
9/109
9/145

کاربری
اراضی
9/159
9/182
9/818
9/191
9/095
9/169
9/109
8
9/180

شیب
9/148
9/888
9/850
9/529
9/826
9/862
9/145
9/180
8
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ویژگیهای متغییرهای زیستگاهی منطقه

برای ارزیابی زیستگاه بز وحشی ،گوسفند وحشی و آهو،
متغیرهای زیستگاهی شامل :ارتفاع ،شیب ،جهت ،اقلیم (بارندگی
و دما) ،فاصله از کاربریهای انسانساخت ،کاربری اراضی ،فاصله
از جادهها ،فاصله از منابع آب (چشمه و آبراهه) ،شاخص پوشش
گیاهی ( )NDVIاندازهگیری شدند .با استفاده از نقشه توپوگرافی
منطقه و نقاط ارتفاعات نقشه  TINو  DEMمنطقه تعیین شد.
ارزیابی زیستگاه بز وحشی

نتایج ارزیابی زیستگاه بز وحشی نشان میدهد  848/52هكتار
معادل  29/59درصد منطقه زیستگاه مطلوب برای بز وحشی
است .میزان مساحت و درصد طبقات زیستگاه مطلوب و نامطلوب
بز وحشی در جدول ( )4و شكل ( )6ارایه شده است.

111

است .میزان مساحت و درصد طبقات زیستگاه مطلوب و نامطلوب
گوسفند وحشی در جدول ( )6و شكل ( )5ارایه شده است.
جدول ( :)5طبقات ،مساحت و درصد زیستگاه مطلوب و
نامطلوب گوسفند وحشی
طبقه
8
2
جمع

نوع زیستگاه
نامطلوب
مطلوب

مساحت
959/56
258
524/56

درصد
61/22
48/81
899

جدول ( :)4طبقه و مساحت و درصد زیستگاه مطلوب و
نامطلوب بز وحشی
طبقه
8
2
جمع

نوع زیستگاه
نامطلوب
مطلوب

مساحت
488/99
848/52
524/56

درصد
85/98
29/59
899

شکل ( :)6نقشه طبقات مطلوبیت زیستگاه گوسفند
وحشی حوضهآبخیز دانشگاه اراک
ارزیابی زیستگاه آهوی ایرانی

نتایج ارزیابی زیستگاه آهوی ایرانی نشان میدهد  298/14هكتار
معادل  98/88درصد منطقه زیستگاه مطلوب برای آهوی ایرانی
است .میزان مساحت و درصد طبقات زیستگاه مطلوب و نامطلوب
آهوی ایرانی در جدول ( )5و شكل ( )8ارایه شده است.
شکل ( :)5نقشه طبقات مطلوبیت زیستگاه بز وحشی
حوضهآبخیز دانشگاه اراک
ارزیابی زیستگاه گوسفند وحشی

نتایج ارزیابی زیستگاه گوسفند وحشی نشان میدهد  258هكتار
معادل  48/81درصد منطقه زیستگاه مطلوب برای گوسفند وحشی

جدول ( :)6طبقه ،مساحت و درصد زیستگاه مطلوب و
نامطلوب آهوی ایرانی
طبقه
8
2
جمع

نوع زیستگاه
نامطلوب
مطلوب

مساحت
902/18
298/14
524/56

درصد
52/10
98/88
899
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شكل ( )1درصد و مساحت زیستگاههای مطلوب و نامطلوب
گونههای بز وحشی ،گوسفند وحشی و آهوی ایرانی در منطقه
حوضهآبخیز دانشگاه اراك را نشان میدهد.
تعیین ظرفیت برد تغذیهای گونهها در منطقه

نتایج تعیین ظرفیت برد تغذیهای زیستگاههای بز وحشی ،گوسفند
وحشی و آهوی ایرانی در منطقه حوضهآبخیز دانشگاه اراك در
دوره بحرانی  09روزه نشان میدهد که بیشترین ظرفیت برد
منطقه به ترتیب متعلق به آهوی ایرانی معادل  84واحد ،گوسفند
وحشی معادل  6/0واحد و بز وحشی معادل  5/84واحد است .که
در مجموع ظرفیت برد منطقه برای هر سه گونه معادل 25/54
واحد است .که در جدول ( )8و شكل ( )0ارایه شده است.
شکل ( :)7نقشه طبقات مطلوبیت زیستگاه آهوی ایرانی
حوضهآبخیز دانشگاه اراک

شکل ( :)8درصد و مساحت زیستگاههای مطلوب و نامطلوب گونههای بز وحشی ،گوسفند وحشی و
آهوی ایرانی در حوضهآبخیز دانشگاه اراک
جدول ( :)7ظرفیت برد تغذیهای زیستگاه حوضهآبخیز دانشگاه اراک در دوره بحرانی  09روزه
گونه
آهو
گوسفند وحشی در زیستگاه مشترك با بز وحشی
گوسفند وحشی در زیستگاه مجزا از بز وحشی
بز وحشی
مجموع بز و گوسفند

نیاز روزانه

مساحت زیستگاه

(کیلو گرم)

(هکتار)

8/91
9/2
9/2
9/56
9/426

298/14
258
889/91
848/52
255/86

متوسط تولید قابل
برداشت علوفه

ظرفیت برد

(کیلوگرم در هکتار)
8891/1
9086
8899/8
2284/9
4998/26

84
89/60
6/0
5/84
82/01
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شکل ( :)0نمودار ظرفیت برد تغذیهای زیستگاه حوضهآبخیز دانشگاه اراک در دوره بحرانی  09روزه

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر در منطقه حوضهآبخیز دانشگاه اراك به وسعت
 526هكتار در بخشی از شهرستان اراك استان مرکزی قرار دارد.
این منطقه از اکوسیستمهای حاشیه شهری محسوب میشود.
اختالف ارتفاع منطقه  408متر است .میانگین ارتفاع منطقه
 2806/6متر است .باالترین ارزش زیستگاهی طبقه ارتفاعی
منطقه برای بز وحشی و گوسفند وحشی طبقه بیش از  2999متر
و برای آهوی ایرانی طبقه  8069تا  2999متر است ( Hoseini
 .)et al., 2017باالترین ارزش زیستگاهی طبقه جهت منطقه
برای بز وحشی ،گوسفند وحشی و آهوی ایرانی در زمستان طبقه
جنوب و جنوبغربی و در تابستان طبقه شمال و شمالغربی
است .بنابراین این منطقه به عنوان زیستگاه زمستانه حیاتوحش
مناسبتر است ( .)Mashadi Ahmadi et al., 2015باالترین
ارزش زیستگاهی طبقه شیب منطقه برای بز وحشی طبقه بیش
از  49درصد ،گوسفند وحشی طبقه  92تا  49درصد و برای آهوی
ایرانی طبقه  9تا  1درصد است ( .)Safyanyan, 2014باالترین
ارزش زیستگاهی طبقه اقلیم منطقه برای بز وحشی و گوسفند
وحشی طبقه نیمه خشک سرد کوهستانی و برای آهوی ایرانی
طبقه نیمه مرطوب سرد است و مهمترین گونههای گیاهی
خوشخوراك برای بز وحشی ،گوسفند وحشی و آهوی ایرانی
شامل گون ،علف گندمی ،جوپیازدار ،چاودار ،کنگر و شور است
( .)Ramyaz et al., 2017باالترین ارزش زیستگاهی طبقه
فاصله از مناطق انسانساخت منطقه برای بز وحشی ،گوسفند
وحشی و آهو طبقه بیش از  8629متر است .باالترین ارزش
زیستگاهی طبقه فاصله از جادهها منطقه برای بز وحشی ،گوسفند

وحشی و آهو طبقه بیش از  2249متر است .بنابراین ،فاصله از
جادهها و مناطق انسانساخت منطقه نسبت به سایر زیستگاههای
این گونهها کم است ،که سبب استرس زیاد برای حیاتوحش و
تهدیدی جدی برای منطقه تلقی میشود ( Ansari et al.,
 .)2014باالترین ارزش زیستگاهی طبقه کاربری اراضی منطقه
برای بز وحشی ،گوسفند وحشی و آهو طبقه کاربری مرتع است
( .)Shams Esfandabad, 2010باالترین ارزش زیستگاهی
طبقه فاصله از چشمههای منطقه برای بز وحشی ،گوسفند
وحشی و آهو طبقه  9تا  919است .به دلیل وجود آب و گیاهان
علفی ارزش زیستگاهی مناسبی دارد .باالترین ارزش زیستگاهی
طبقه  NDVIمنطقه برای بز وحشی ،گوسفند وحشی و آهو طبقه
 69تا  86درصد است .به دلیل وجود گیاهان علفی ارزش
زیستگاهی مناسبی دارد ( .)Farhadinia et al., 2009نتایج
ارزیابی معیارها با روش  FAHPنشان میدهد بیشترین وزن
معیارها به ترتیب مربوط به معیار محیط فیزیكی ،معیار محیط
اقتصادی -اجتماعی و معیار محیط بیولوژیكی میباشند که معیار
محیط فیزیكی از وزن باالتری برخوردار است .نتایج متغییرها
نشان میدهد بیشترین وزن متغییرها به ترتیب مربوط به متغییر
فاصله از کاربریهای انسان ساخت ،متغییر تراکم پوشش گیاهی
 ،NDVIمتغییر شیب ،فاصله از منابع آبی و متغییر کاربری
اراضی از مهمترین متغییرهای تاثیرگذار بر تعیین زیستگاههای
مناسب برای هر سه گونه است .که تطبیق با مطالعه باقری و
همكاری نشان میدهد پر اثرترین پارامترهای طبیعی با ضریب
 9/558بیشترین اهمیت و معیار منابع آبی با ضریب 9/881
بیشترین اهمیت بین زیر معیارها دارد .و زیر معیار قرق با ضریب
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 9/4بیشترین اهمیت در بین معیارهای انسانی را دارد ( Bagheri

 .)et al., 2017نتایج  PCAمتغییرها نشان میدهد بیشترین
همبستگی به ترتیب بین متغییر ارتفاع با متغییر اقلیم و متغییر
فاصله از کاربری انسانساخت با متغییر کاربری اراضی و متغییر
فاصله از جادهها با متغییر ارتفاع ،متغییر فاصله از منابع آب با
متغییر کاربری اراضی ،متغییر تراکم پوشش گیاهی با کاربری
اراضی ،متغییر جهت با متغییر کاربری و متغییر درصد شیب با
متغییر ارتفاع است ( .)Safyanyan, 2014با مقایسه مساحت و
درصد زیستگاههای مطلوب و نامطلوب برای هر  9گونه مشخص
شد .به ترتیب بیشترین زیستگاه مطلوب برای گوسفند وحشی با
مساحت  258هكتار معادل  48/81درصد ،برای آهوی ایرانی با
مساحت  298/14هكتار معادل  98/88درصد و برای بز وحشی
با مساحت  848/52هكتار معادل  29/59درصد در منطقه
حوضهآبخیز دانشگاه اراك وجود دارد .نتایج تعیین ظرفیت
تغذیهای زیستگاههای بز وحشی ،گوسفند وحشی و آهوی ایرانی
در منطقه حوضهآبخیز دانشگاه اراك در دوره بحرانی  09روزه
نشان میدهد که بیشترین ظرفیت برد منطقه به ترتیب متعلق به
آهوی ایرانی ،گوسفند وحشی و بز وحشی است .در مجموع
ظرفیت برد منطقه برای هر سه گونه معادل  25/54واحد است
( .)Kazemi et al., 2015بر این اساس فرضیه این تحقیق
تحت عنوان حوضهآبخیز پردیس دانشگاه اراك دارای زیستگاه
مطلوب و ظرفیت برد تغذیهای مناسبی برای گونههای (بز
وحشی ،گوسفند وحشی و آهوی ایرانی) تایید میشود .بنابراین
رویكرد حفاظتی برای گونه گوسفند وحشی برنامه معرفی مجدد
( )Reintroductioو برای گونههای بز وحشی و آهوی ایرانی
برنامه معرفی ( )Introductionدر منطقه حوضهآبخیز دانشگاه

اراك تعیین میگردد .در این راستا برنامههای پیشنهادی عبارتند
از:
 .8تدوین برنامه معرفی مجدد ( )Reintroductioبرای گونه
گوسفند وحشی در منطقه
 .2تدوین برنامه معرفی ( )Introductionبرای گونههای بز
وحشی و آهوی ایرانی در منطقه حوضهآبخیز دانشگاه اراك
 .9مطالعه نحوه بهرهبرداری و فعالیت تكثیر در اسارت سه گونه
بز وحشی ،گوسفند وحشی و آهوی ایرانی
 .4تحقیق در رابطه با جمعیت شناختی و تنوع ژنتیكی گونههای
بز وحشی ،گوسفند وحشی و آهوی ایرانی در وضعیت تكثیر
در اسارت
 .6تهیه طرح احیاء پوشش گیاهی سازگار منطقه و طرح
مرتعداری منطقه
تقدیر و تشکر
از کلیه اساتید و کارکنان دانشگاه اراك که در این پژوهش
همكاری داشتهاند صمیمانه تشكر و قدردانی میگردد.
یادداشتها
1. Normalized Difference Vegetation Index
2. Principal Component Analysis
3. Habitat Biodiversity Modeler
4. Multi-Criteria Evaluation
5. Fuzzy Analytical Hierarchy Process
6. Weighted Linear Combination
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