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 چکیده

 غذایي منابع از یکي افقبهکو شده حفاظت منطقه در کشور کوهستاني مناطق شاخص پستانداران از ،(Ovis Orientalis) وحشي گوسفند
 زیستي نيازهای از آگاهي .ودشيم محسوب ،پلنگ انقراض خطر در گونه و ایراني زپلنگیو انقراض خطر در تشدبه  گونه برای اصلي

 و جغرافيایي اطالعات سامانه از استفاده با زیستگاه مطلوبيت ایهلمد دارد. اههنگو از حفاظت از یزیرهبرنام در اساسي نقش اههگون
 رویکرد از استفاده با نيز پژوهش این .نندکيم بررسي را یستيزطمحي هایمتغير و گونه حضور بين ارتباط متغيره چند آماری ایهلتحلي

 زیستگاه مطلوبيت مدل ،منطقه اکولوژیکي ایهيویژگ با گونه حضور نقاط اکولوژیکي ایهيویژگ مقایسه و ناختيشمبو آشيان عامل تحليل
 ،سال مختلف ولفص در که هدديم نشان نتایج .دکر تعيين هکتار 88528 مساحت با افقبهکو شده حفاظت منطقه در گوسفندوحشي

 فاصله) انساني عوامل و جغرافيایي جهت گياهي، پوشش دریا، سطح از ارتفاع شيب، آب، منبع تریننزدیک تا فاصله یستيزطمحي متغيرهای
 منطقه، وسعت از درصد 17 حداقل و دارند نقش گوسفندوحشي زیستگاه مطلوبيت تعيين در (سکنه از خالي و سکنه با یهاروستا ،اههجاداز

 که هدديم نشان (19/1 -02/1) مختلف فصول در کنارگي برای آمده دستبه مقادیر .اشدبيم گوسفندوحشي برای مطلوب زیستگاه
 آمده دستبه گرایيتخصص ميزان و هدديم ترجيح را منطقه ميانگين طیشرا از باالتر یستيزطمحي طیشرا مجموعه گوسفندوحشي

 زیستگاهي منابع از استفاده در و است وابسته منطقه یستيزطمحي طیشرا از محدودی دامنه به گونه که هدديم نشان (60/3 -82/2)
 .ندکيم عمل تخصصي
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 سرآغاز

 کشور کوهستاني مناطق شاخص پستانداران از گوسفندوحشي
 تحت مناطق در اههزیستگا تخریب دليلبه آن جمعيت که است

 سطح در و کشور زیستمحيط حفاظت سازمان مدیریت
 و اداسفندآب شمس ؛1387 ضيایي،) است یافته کاهش ملليلانيب

 حدی تا نيز آن جمعيت .(Valdez, 2008؛ 1389 ،همکاران
 منابع و وحشحيات از حفاظت جهاني اتحادیه که است شده کم

 است داده قرار (2)پذیرآسيب حيوانات فهرست در را گونه (1)طبيعي
(IUCN, 2009; Weinberg et al., 2008). عوامل 

 شکار شامل منطقه در گونه زیستگاه و گونه کنندهتهدید
 يعيطب حوادث و اهلي دام چرای و حضور ازی،سهجاد ،غيرمجاز

 اليخشکس و غيرمجاز شکار ،ميان این در .اشدبيم )خشکسالي(
 و زادهگسرهن) دارند گونه و زیستگاه بر را منفي آثار بيشترین
 اصلي ایههطعم از وحشيگوسفند همچنين،(.1387، همکاران

 افقبهکو شده حفاظت منطقه در (4)پلنگ و (3)آسيایي یوزپلنگ
 معرض در شدتبه) یوزپلنگ بحراني وضعيت به توجه با و است

 ایهمتصمي اتخاذ اهميت پلنگ (6)انقراض خطر در و ((5)خطر
 دو مذکور گونه جمعيت بهبود و حفظ برای مناسب مدیریتي

 .دشويم چندان
 این با نوعي به که ایيههگون و گونه یک ثرؤم مدیریت ظورمنبه

 مطلوبيت با ایيههزیستگا شناسایي به نياز هستند، ارتباط در گونه
 یزیرهبرنام و اههزیستگا آن حفظ با تا است هدف گونه برای باال

 قرار حفاظت مورد را هدف جمعيت ا،هنآ صحيح مدیریت برای
 مطلوبيت ایهلمد. (Dayton & Fitzgerald, 2006) .دهيم

 ایهلتحلي و جغرافيایي اطالعات سامانه از استفاده با زیستگاه
 متغيرهای و گونه حضور بين ارتباط متغيره چند آماری
 گونه حضور احتمال اهلمد این .نندکيم بررسي را زیستيمحيط

 هب نتایج .نندکيم بينيپيش زیستيمحيط متغيرهایبراساس   را
 تحليل ،ذیرپبآسي ایههگون مدیریت در اهلمد این از آمده دست

 وحشحيات و انسان بين تضاد تحليل و جمعيت زیستمندی
 Gibson) است شده گرفته کار به مناسب ایههزیستگا شناسایي

et al., 2004). 

 چنرد  جدیرد  نسربت  بره  رویکررد  ناختيشمبو آشيان عامل تحليل
 کره  هنگرامي  زیستگاه تمطلوبي بينيپيش برای که است متغيره

 بررسري  مرورد  زیسرتگاه  در گونره  حضورعدم به مربوط اطالعات
 تعریرف  پایره  بر ،مدل این است. شده طراحي باشد، نداشته وجود

 طروری همان و است شده ریزیپایه هاچينسون اکولوژیک آشيان
 حضرور  هرای داده مبنرای  برر  تنها آن گيریتصميم ،شد گفته که

 ناختيشر مبرو  آشيان عامل تحليل مدل باشد.مي هاسلول در گونه
 و یافته توسعه (Hirzel et al., 2001) همکاران و هرزل توسط

 در گوسفندوحشري  زیسرتگاه  مطلوبيت مورد در مطالعاتي ایران در
 ،نراظری ) زیسرت محريط  حفاظرت  سازمان مدیریت تحت مناطق
 ،همکراران  و آبرادی نجف ملکي ؛1387همکاران، و فالح ؛1386
 ،همکراران  و اسفندآباد شمس ؛1389 ،همکاران و گلجاني ؛1389

 است. گرفته صورت رویکرد این با (1389 ،قندالي ؛1389
 )منابع انيميد اطالعات و اههداد وریآعجم با نيز تحقيق این در

 رب ثيرگذارأت ساخت(انسان منابع و زیستيمنابع و فيزیکي
 یآمار تحليل و افقبهکو شده حفاظت منطقه در گوسفندوحشي

 يتمطلوب مدل گونه، پراکنش و يیستزطمحي عوامل بين رابطه
 لعام تحليل رویکرد با سال مختلف فصول در گونه زیستگاه

 به لحصو برای ،مهم این .شده است تعيين (7)ناختيشمبو آشيان
 لوبيتمط و زیستگاه انتخاب بر تأثيرگذار عوامل تعيين اهداف

 حشيوگوسفند زیستگاه مطلوبيت هنقش تهيه همچنين و زیستگاه
 .ه استگرفت صورت

 

 هامواد و روش

 مطالعه مورد منطقه

 رد هکتار 88528 مساحت با بافقکوه شده حفاظت منطقه
 شهر شرق کيلومتری 10 فاصله در و یزد استان شرقيجنوب
 28'25" جغرافيایي محدوده در ناحيه این است. شده واقع بافق

º55 55'28" تا º55 18'22" و شرقي طول º31 تا 
"26'45 º31 1375 سال از و شده واقع شمالي عرض 
 (.1 )شکل است دهش اعالم شده حفاظت منطقه عنوانبه

 فراع ارت بيشترین و متر 1054 منطقه غربشمال در ارتفاع حداقل
 فاعاتارت .دارد قرار منطقه شرقجنوب در دریا سطح از متر 2841
 چشرمه  ،افقبر هکرو  باجگران،  ر،سهن ایههکو شامل منطقه عمده
 غ،کالراهر چ غسرالخانه،  کراظم،  کمرکرال،  موگرد، کورنيو، پلنگ،

 .اشندبيم انارون و ارسستان سيرو، درب ی،اهنقر اشگفت،
 و سطحي ایهبآ دارای ،بافق کوه شده حفاظت منطقه

 منطقه در موجود ایههآبراه تمامي و است محدود ایرودخانه
 همراه به (چشمه فقره 33) طبيعي یاههچشم هستند. فصلي
 کل اداره توسط شده احداث انبارهای آب و طبيعي ایهبسنگا
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 اهميت از وحشحيات آبي نياز تأمين در یزد استان زیستمحيط
 پارچه پنج شده حفاظت منطقه داخل .هستند برخوردار خاصي
 یا مزرعه) سکنه از خالي آبادی پارچه 19 و مياید سکنه با آبادی

 سرکوهي و گالب فعال معدن فقره دو همچنين .دارند قرار (غبا
 .(1387 ،همکاران و ادهزگسرهن) دارد وجود
 و اههجاد ،منطقه در موجود ساختانسان متغيرهای از دیگر یکي

 انساني ایهتفعالي و اراضي کاربری نوع است. ارتباطي ایههرا
 ایفا زیستمحيط تغييرات در یاهکنندتعيين نقش هميشه

 به اهیکاربر این گزیني مکان موارد، از بسياری در ند.نکيم
 در اختالل و اهينابسامان ایجاد سبب که بوده نامناسب یاهانداز

 ایههرا ا،هيگزین مکان این از یکي د.شويم طبيعي ایههزیستگا
 بررسي و مطالعات در وجهيتيب رینتککوچ که است ارتباطي
 ایههجاد د.شويم وحشحيات افتادن طرخ به سبب آن، دورنمای

 هستند خاکي و شوسه آسفالت، منطقه داخل در موجود
 دهش حفاظت منطقه در .(1387 ،همکاران و زادهسرهنگ)

 سبب ستيزی و فيزیکي اکولوژیکي عوامل گوناگوني ،بافقکوه
 اول گاهن در باشد. توجه قابل گياهي پوشش تراکم و تنوع تا شده

 سيمای ،(9)قيچ و (8)کوهي درمنه گياهي گونه دو ،دسريم نظر به
 نقش هگون دو این اگرچه ند.اهداد شکل را منطقه گياهي پوشش
 اما ند؛اهشد منطقه پوشش نسبي یکنواختي باعث و دارند اساسي
 است. شده شناسایي گياهي تيپ 15 در گونه 191 حداقل
 ختلفم ایهمفر و اهيویژگ با گياهي هایگونه از انواعي

 ،(12)کسيدون ،(11)کوهيبادام ،(10)تنگرس مثل ایدرختچه

 و (16)دشتيدرمنه ،(15)اشم ،(14)کنگاوچاق مثل یاهبوت ،(13)پسته

 رقرا تغذیه مورد وحشي گوسفند توسط که (17)مسگک مثل علفي
 به (18)چنار درختي گونه دو دارند. حضور اهپتي این در يردگيم

 ویژه حفاظتي ایهشارز دارای و کهنسال پایه وجود دليل
 از شارز با گونه عنوانبه ،(19)ارس گونه و زیست دیر درختان
 دهستن برخوردار زیادی اهميت از بازمانده ایههرویشگا

 همکاران و زادهسرهنگ ؛1389 گشتاسب، و زادهسرهنگ)
،1387). 

 شده شناسایي پستاندار گونه 20 بافقکوه شده حفاظت منطقه در
 یوزپلنگ، وارخهطعم ایههگون از اهنآ رینتصشاخ که است
 بز ،(21)گوسفندوحشي وارانخفعل از و (20)گرگ ،پلنگ

 ناحيه این در که (24)ایراني گور و است (23)جبير و (22)وحشي

 همکاران و زادهسرهنگ) است شده منقرض داشته پراکنش
،1387). 

 

 
 در کشور (: موقعیت منطقه حفاظت شده کوه بافق1شکل )

 

 پژوهش روش

 گیري نمونه
 روش را تحقيق این در شده برده کار به تحليل و تجزیه اساس
 ،بررسي این در .دهديم تشکيل ناختيشمبو آشيان عامل تحليل

 دلم تعيين برای (Hirzel et al., 2004) بایومپر فزارامنر از
 ArcGIS 9.3 و Idrisi افزارنرم از همچنين و زیستگاه مطلوبيت

 بایومپر افزارنرم به اهنآ ورود و اطالعاتي ایههالی ساخت برای
 زیستيمحيط ایهيویژگ مقایسه ،مدل کار اساس .شد استفاده

 .ستا منطقه زیستيمحيط ایهيویژگ با گونه حضور نقاط
 فزارامنر در تحليل اجرای برای نياز مورد اطالعاتي ایههالی

 ,.Hirzel et al) نمود ندیبهطبق دسته دو به وانتيم را بایومپر

2001). 

 :Work map -الف
 منطقه در مطالعه مورد گونه حضور نقاط نقشه

 :maps Ecogeographical  -ب

 زیستيمحيط مستقل متغيرهای ایههنقش

 تا 1388 يزیپا از مکرر ایهدبازدی ،گونه حضور نقاط ثبت برای
 و مقدماتي ایهدیبازد انجام با ابتدا گرفت. صورت ،1389 يزیپا
 مسير هفت ،منطقه به دسترسي امکان گرفتن نظر در با

 ایهتقسم در ميداني بازدید مسيرهای عنوانبه بردارینمونه
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 هر در مسيرها این .شدند تعيين تحقيق مورد محدوده مختلف
 محض به ،بازدید هر در گرفتند. قرار بازدید مورد فصول از یک

 مختصات آن، سرگين گروه یا و گوسفندوحشي با برخورد
 (25)جهاني یاب موقعيت سيستم از استفاده با نقطه جغرافيایي

 .دشيم ثبت حضور نقطه عنوانهب
 انتخاب بر گذارتأثير زیستيمحيط متغيرهای شناسایي برای

 تعامل و ررفتا روی بر شده انجام مطالعات مرور با گونه زیستگاه
 نيازهای تأمين رد که عواملي مجموعه زیستگاه با گونه

 مستقل یمتغيرها .شدند تعيين هستند، تأثيرگذار گونه زیستگاهي
 قرار عهمطال مورد و انتخاب پژوهش این در که زیستيمحيط
 ارتفاع ،جغرافيایي جهت طبقات ،شيب درصد از: عبارتند ،گرفتند

 انگينمي و فصلي دمای ميانگين ،یاهصخر مناطق ،دریا سطح از
 پوشش ایهپتي) گياهي پوشش ،مختلف مناطق در ساالنه دمای

 (رهاابشخوآ و انبارها آب ا،هبسنگا ا،ههچشم) آب منابع ،(گياهي
 ایهیدآبا سکنه، با روستاهای نظير انساني توسعه متغيرهای و

 (شوسه و لتآسفا خاکي،) اههجاد ،(مزارع و باغات) سکنه از خالي

 و دآبااسفند سشم ؛1389 همکاران، و گلجاني) فعال معادن و

 و 1380 القریشي،کرماني ،1389 همکاران، و ملکي همکاران؛

 گياهي پوشش و خاک عمق بر دامنه هر شيب (.1386 ،ناظری
 گونه گریزگاه عنوانبه شيبدار اراضي منطقه، در و داشته تأثير
 اب شيب درصد نقشه ،بنابراین د.شويم محسوب مطالعه مورد

 مقياس در جغرافيایي اطالعات نهساما افزارنرم از استفاده
 شد. تهيه کمي صورتبه 1:50000

 اطالعات سامانه افزارنرم از استفاده با جغرافيایي جهت نقشه
 ،است ذکر شایان شد. تهيه 1:50000 مقياس در جغرافيایي

 نظر در دشتي مناطق عنوانبه درصد 10 از کمتر شيب با مناطق
 است. شده گرفته

 نقشه از دریا سطح از ارتفاع نقشه تهيه یبرا ،پژوهش این در
 در ارتش جغرافيایي سازمان رقومي توپوگرافي

 1:50000مقياس
 شد. استفاده

 منطقه موجود ژئومرفولوژی ایههنقش از یاهصخر مناطق نقشه
 واحدهای عنوانبه اهملندفر گرفتن نظر در با و شده استفاده

 مناطق عنوانبه نقشه این کوهستان واحد ژئومورفولوژی،
 مرتفع مناطق برگيرنده در کوهستان واحد شد. انتخاب یاهصخر

 دامنه و نامنظم دامنه تيپ دو دارای و بوده منطقه پرشيب و

 است درصد 30 از بيش تيپ این در متوسط شيب است. منظم
 .(1387 ،ایران جامع مشاور مهندسين)

 ششپو ترکيب و رشد بر مؤثر و عمده اقليمي عناصر از یکي
 در و است رارتح هدرج منطقه، یک حشوتحيا و گياهي

 را انيبحر شرایط آن، شدید تغييرات و نوسان اهلسا از بسياری
 خطوط نقشه تهيه جهت ماید.نيم تحميل زنده موجودات بر

 ایههگاایست آمار و اطالعات از ،مطالعه مورد منطقه در همدما
 پشت باطر انار، یزد، بافق، ،رفسنجان کليماتولوژی و سينوپتيک

 تا 1985 از ساله 21آماری دوره یک )در اشکذر و ساغند ،بادام
 2/4 زا منطقه در هوا دمای ميانگين نوسان .شد استفاده (2005
 سطح از متر 2841 ارتفاع در زمستان فصل در گرادسانتي درجه
 فاعارت در تابستان فصل در گراد سانتي درجه 8/31 تا دریا

 .دش محاسبه دریا سطح از متر 1054
 بایومپر افزارنرم از ناختيشمبو آشيان عامل تحليل انجام برای

(Hirzel et al., 2004) هایافزارنرم از تلفيقي که شد استفاده 
 تفرم با و است بوده جغرافيایي اطالعات سامانه و آماری

 در ،افزارنرم این از استفاده برای .دارد سازگاری Idrisi افزارنرم
 رداریبهنمون جریان در شده وریآعجم ایههداد باید اول گام

 در استفاده لقاب فرمت به زیستيمحيط متغيرهای نقشه و ميداني
 .شوند تبدیلافزار نرم این

 

 براي زیستیمحیط متغیرهاي ايههنقش ازيسهآماد

 افزارنرم توسط استفاده

 اندازه با یازسيرقوم از پس متغيرها تمام اطالعاتي ایههالی
 رستری ایههنقش به ArcGIS فزارامنر در متر 30×30 سلول
 طوربه (دما متوسط و شيب ارتفاع،) کمي متغيرهای .شدند تبدیل

 هب نيز کيفي متغيرهای .شدند استفاده اهلتحلي در مستقيم
 .شوند کمي صورتبدین تا شدند تبدیل یاهفاصل متغيرهای

 برای تنها را ناختيشموب يانآش عامل تحليل که یيجا آن از
 نقشه برای برد، کاربه وانتيم کمي زیستيمحيط متغيرهای

 از یک هر ازای به دیگر، یاهطبق هاینقشه سایر و جهت
 از یک هر برای .شد محاسبه طبقه آن از فاصله نقشه طبقات،

 گياهي تيپ رینتکنزدی تا فاصله نقشه نيز گياهي ایهپتي
 در آب منابع نقشه مطالعه برای .شد وارد اهلتحلي در و محاسبه

 اههچشم) دایمي آبي منابع موقعيت تنها زیستگاه، مطلوبيت
 نقشه .شد وارد هامحاسبه در (دایمي یانبارها آب و اهب،سنگا



  ... با استفاده از (Ovis Orientalis)قوچ و میش مطلوبیت زیستگاه  سازیمدل

 

173 

 با .قرار گرفت محاسبه نيز مورد آبي منبع رینتکنزدی از فاصله
 (اههجاد معادن، ها،روستا) انساني منابع موقعيت نقشه از استفاده

 تا فاصله سکنه، با روستای رینتکنزدی تا فاصله نقشه
 معدن، رینتکنزدی تا فاصله سکنه، از خالي روستای رینتکنزدی

 جاده تریننزدیک تا فاصله آسفالت، جاده رینتکنزدی تا فاصله
 Hirzel et) شد تهيه خاکي جاده رینتکنزدی تا فاصله و شوسه

al., 2002). افزارنرم توسط شده تهيه ایههنقش که این ایبر 
 .Hirzel et al) شود رعایت زیر نکات باید باشد، استفاده قابل

2004).  

 .باشند ذاریگهمیرو قابل باید اههنقش -

 شوند، نرمال ا(هه)نقش متغيرها بایستي تحليل انجام برای -
 نرمال تصور در و شد بررسي اههنقش آماری توزیع ،بنابراین
 افزارنرم در (26)کاکس-باکس دستور از استفاده با نبودن

 .(1معادله) (Hirzel, et al., 2001) شد نرمال بایومپر

(1)
                                                  Y

X
XT

Y )1(
)(


 

 

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

 است.ههددا بين همبستگي ضریب
 یيدات ات شد بررسي اههنقش بودن استفاده قابل و یکپارچکي -

 غيرزمينه و زمينه ایهلپيکس اههنقش تمامي که شود
 .دارند یکساني

 تنها تا شد بررسي زیستيمحيط متغيرهای همبستگي -

 تحليل در دارند درصد 85 از کمتر همبستگي که متغيرهایي

 85 از بيش همبستگي با متغيرهای حضور ،زیرا .شوند وارد

 (27)ویژه مقادیر توليد به منجر واندتيم اهلتحلي در درصد
 همبستگي با متغيرهایي وجود صورت در .شود نتایج در بزرگ

 Hirzel et) شد حذف متغيرها از یکي درصد 85 از بيش

al., 2004). 

 
 اختینشمبو آشیان عامل تحلیل اجراي

  .یدآيم دستبه خروجي ینچند فزارامنر توسط تحليل انجام با

 براساس که دارد نام )M( (28)کنارگي روش این در خروجي اولين
 در متغير یک ميانگين بين تفاوت قدرمطلق از عبارت 2 معادله

 متغير آن در گونه توزیع ميانگين و )Gm( مطالعه مورد منطقه کل
)Sm( منطقه کل در متغير هر معيار انحراف در 96/1بر تقسيم 

 گونه که هدديم نشان M مثبت مقادیر باشد.مي )GS( عاتيمطال

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

s
mm

G

Gs
M

96.1




   
                                                    )2(  

 قسيمت با که دارد نام )S( (29)گرایيتخصص خروجي دومين
 ایهلسلو معيار انحراف بر (Gσ) کل توزیع معيار انحراف
 تا که است این دهندهنشان و یدآيم دستبه (Sσ) گونه مشاهده

 تخصصي ورتصبه منطقه، منابع از استفاده در گونه ميزان چه
 .Hirzel, 2001)) ندکيم عمل

(3)                                                              

 

 (T) نآ عکس مقدار اماو  هایتنيب و صفر بين گرایيتخصص

 ،باشد رتکنزدی صفر به چه هر که ندکيم تغيير یک و صفر بين
 ميانگين طشرای تغيير به نسبت گونه کم تحمل دهندهنشان

  .است زیستگاه

(4)                                                              

 
 هایمتغير تعداد به ناختيشمبو آشيان عامل تحليل جریان در
 100 املع اولين که د،شويم توليد عامل تحليل، در رفته کارهب

 اهلعام سایر و گرایيتخصص از بخشي و کنارگي درصد
 با .(Hirzel, 2001) هندديم توضيح را گونه گرایيصتخص

 توسط که (MacArthur, 1957) شکسته چوب مدل از استفاده
 نقش ینبيشتر که عاملي تعداد وانتيم ود،شيم محاسبه فزارامنر
 مچنينه .کرد مشخص ،دارند گونه گرایيتخصص توضيح در را

 که دشويم تهيه عامل تحليل جریان در امتيازات ماتریس
 مطلوبيت در زیستيمحيط متغيرهای از یک هر نقش دهندهنشان

 است. گونه زیستگاه
 

 زیستگاه مطلوبیت محاسبه

 ،ناختيشمبو آشيان عامل تحليل در آمده دستبه نتایج از استفاده با
 محاسبه برای .کرد محاسبه را زیستگاه مطلوبيت نقشه وانتيم

 در .کرد انتخاب را مناسب الگوریتم بایستي زیستگاه مطلوبيت
 ميانگين و هندسي ميانگين ميانه، الگوریتم سه بایومپر فزارامنر

 است شده ارایه  زیستگاه مطلوبيت محاسبه برای هارمونيک
(Hirzel & Arletaz, 2003; Hirzel et al., 2004). این در 
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 از یک هر از استفاده با مدل ایهيينبشپي اعتبار ،پژوهش
 .شد انتخاب الگوریتم بهترین و بررسي فوق یاهمالگوریت

 

 زیستگاه مطلوبیت مدل اعتبار تایید و ارزیابی

 مایهن از شده توليد مدل ایهيينبشپي صحت ارزیابي منظور به
 (31)حسط براساس شده تنظيم فراواني نمودار و (30)بویس پيوسته
 یسبو پيوسته نمایه مقادیر .(Hirzel et al., 2006) شد استفاده

 است آن دهندهنشان نمایه مثبت مقادیر .است متغير -1 و 1 بين
 اب .است حضور ایههداد توزیع با همسو مدل ایهيينبشپي که

 آستانه وانتيم سطح براساس شده تنظيم فراواني نمودار تفسير
 و وبمطل طبقات به را زیستگاه و تعيين را زیستگاه مطلوبيت
 ،هشپژو این در .(Hirzel et al., 2006 ) نمود تقسيم نامطلوب

 ختصاصا خود به را بویس پيوسته نمایه باالترین که الگوریتمي
 طلوبيتم نقشه الگوریتم این از استفاده با .شد انتخاب ،ادديم

 فراواني رنمودا از استفاده با سپس .دش ترسيم و محاسبه زیستگاه
 قهطب دو به زیستگاه مطلوبيت نقشه سطحبراساس  شده تنظيم

  .شد ندیبمتقسي نامطلوب و مطلوب
 

 اههافتی

 مدل توليد برای زیستيمحيط متغيرهای از مختلفي ایهبترکي
 نبهتری تا شد گرفته کاربه گوسفندوحشي زیستگاه مطلوبيت
 تغيرها،م بهترین انتخاب مالک .شود انتخاب متغيرها از مجموعه

 «ارگيکن» يهتوج در (نهایي مدل) اهنآ با شده ایجاد مدل سهم
 آمده دستهب مقدار .بود مدل اعتبار و گونه «گرایيتخصص» و

 است آن دهندهنشان ،فصول تمامي در کنارگي برای یک از بيش
 یطشرا از باالتر زیستيمحيط شرایط مجموعه گوسفندوحشي که

 از باالتر گرایيتخصص ميزان .هدديم ترجيح را منطقه ميانگين
 امنهد به گونه که است آن دهنده نشان نيز فصول تمامي در یک

 در و است وابسته منطقه زیستيمحيط شرایط از محدودی
 .ندکيم عمل تخصصي زیستگاه منابع از استفاده

 (82/2 از بررريش) گوسفندوحشررري گرایررريتخصرررص ميرررزان
 زیستگاهي منابع از استفاده در گونه یافتگي تخصص دهندهنشان
 ،گرایري تخصرص  بر عالوه لاو عامل جدول در .(1 )جدول است

 اول عامرل  نمونه عنوانبه هد.ديم نشان را رگيکنا درصد 100
 درصرد  38/46 کنرارگي  درصرد  100 بر عالوه پایيز فصل در

 و گرایري تخصرص  درصرد  78/23 دوم عامرل  ،گرایري تخصص
 گوسفندوحشي رایيگصتخص ویژگي درصد 44/13 سوم عامل

 درصرد  60/83 وعمجمر  در عامرل  سره  این .دهدمي توضيح را
 .دندهمي توضيح را گونه گرایيتخصص ميزان

 
 ناختی گوسفندوحشی در فصول مختلف سال در منطقه حفاظت شدهشمنتایج تحلیل عامل آشیان بو (:1) جدول

تعداد  فصل

متغیرهاي مورد 

 استفاده در مدل

میزان 

 کنارگی

میزان 

 گراییتخصص

میزان 

 بردباري

ا هلامده شده توسط عگرایی توضیح دامیزان تخصص

 )درصد(

 جمع عامل سوم عامل دوم عامل اول

 60/83 44/13 78/23 38/46 325/0 078/3 128/1 13 یزیپا

 51/83 91/16 00/26 60/40 323/0 099/3 071/1 13 زمستان

 93/82 11/17 73/27 09/38 355/0 820/2 025/1 12 بهار

 20/86 88/8 71/19 61/57 278/0 601/3 151/1 13 تابستان

 31/83 41/14 72/16 18/52 278/0 593/3 194/1 17 سال

 
 هر سهم دهندهنشان ،(2) جدول در شده توليد امتيازات ماتریس

 .است گونه زیستگاه مطلوبيت در زیستيمحيط یمتغيرها از یک
 عامل تحليل در شده وارد زیستيمحيط متغيرهای ،اول ستون در
 برای متغيرها این از یک هر ضرایب ،بعدی ایهنستو در و

 گرایيتخصص بيشترین (1) جدول طبق بر که کنارگي عامل
 است. شده ارایه مختلف فصول در ،دهدمي توضيح نيز را گونه

 متغير هر نقش ميزان دهندهنشان شده محاسبه ضرایب
 ضریب نمونه عنوانبه است. گونه کنارگي در زیستيمحيط
 فصل در دریا سطح از ارتفاع متغير ایبر شده محاسبه 001/0

 گوسفندوحشي که است آن دهندهنشان ،(2) جدول در پایيز
 منطقه ميانگين از بيش ارتفاعي که دارد مناطقي به تمایل

 در خاکي جاده تا فاصله 120/0 ضریب دارد. (متر 1696)
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 مناطق به گوسفندوحشي حضور تمایل دهندهنشان ،پایيز فصل
 آب منبع تا فاصله -446/0 ضریب و است خاکي یهاهجاد از دور
 و نواحي این در حضور به گونه تمایل دهندهنشان ،پایيز فصل در
 زیستگاه در متغير این حضور و بوده مناطق این به نزدیک یا

 عنوانبه متغيرها سایر برای .دهدمي افزایش را آن مطلوبيت
  دهردهننشان زريیپا لرفص در شيب دردرص 026/0 ضریب ونهرنم

 
 
 

 ناختیشمتحلیل عامل آشیان بو با رویکرد گوسفندوحشیازي سلماتریس امتیازات مد :(2)جدول 
 سال تابستان بهار زمستان یزپای نام متغیر

 -330/0 -366/0 -410/0 -340/0 -331/0 يکوه بادام -کوهي درمنه تيپ تا فاصله

 -351/0 - - - -358/0  کوهي درمنه تيپ تا فاصله

 - -042/0 - -268/0 - يکوه بادام -دشتي درمنه تيپ تا فاصله

 -215/0 -210/0 -272/0 - -194/0 قيچ -درمنه تيپ تا فاصله

 -106/0 - - - - وهيک بادام-ارس تيپ تا فاصله

 -179/0 - - - - گياهي پوشش بدون اراضي تا فاصله

 -276/0 -354/0 - -256/0 -297/0 قيچ-درمنه -هزارخار تيپ تا فاصله

 005/0 003/0 023/0 051/0 001/0 دریا سطح از ارتفاع

 -253/0 - -298/0 -282/0 - شرقي دامنه تا فاصله

 - -241/0 - -256/0 - غربي دامنه تا فاصله

 -274/0 -291/0 -309/0 -305/0 -292/0 جنوبي دامنه تا فاصله

 -261/0 -264/0 - - -268/0 شمالي دامنه تا فاصله

 -030/0 - -032/0 - - دشتي مناطق تا اصلهف

 088/0 005/0 048/0 231/0 120/0 خاکي جاده تا فاصله

 - 297/0 389/0 282/0 325/0 آسفالت جاده تا فاصله

 -259/0 - - - - یاهصخر مناطق تا فاصله

 089/0 091/0 154/0 109/0 026/0 شيب درصد

 034/0 - 092/0 084/0 009/0 باسکنه روستای تا فاصله

 -362/0 -438/0 -387/0 -349/0 -399/0 سکنه از خالي روستای تا فاصله

 -423/0 -440/0 -487/0 -482/0 -446/0 (انبار آب –چشمه) آب منبع تا فاصله

 

 (درصرد  22/23) ميانگين از باالتر شيبدار مناطق به گونه تمایل
 یبضررا  و شرده  محاسبه امتيازات ماتریساساس بر .است منطقه

 ارتفاع با مناطق سال فصول تمام در گوسفندوحشي ،آمده دستبه
 افرزایش  ،همچنرين  .دهرد مري  ترجيح را منطقه ميانگين از باالتر
 تمامي از گوسفندوحشي .فزایدامي آن زیستگاه مطلوبيت بر شيب
 دامنه به تمایل بيشتر و کرده استفاده منطقه در موجود ایههدامن

 بهار فصل در گونه همچنين، .دارد لسا مختلف فصول در جنوبي
 این فصول سایر در ولي دارد گرایش دشتي مناطق به سال کل و

 منطقره  سرطح  در گونره  توزیرع  بينيپيش در چنداني نقش متغير
 .اسررت هنشررد وارد نهررایي مرردل در و نداشررت مطالعرره مررورد

 منرابع  بره  نزدیرک  مناطق سال مختلف فصول در گوسفندوحشي

 برادام  -کروهي  درمنه گياهي ایهپتي به و ددهمي ترجيح را آب
 و قريچ  -درمنه کوهي، بادام -دشتي درمنه کوهي، درمنه ،کوهي

 مردل  در ،اسرت  ذکر شایان .است متمایل قيچ -درمنه -هزارخار
 اراضري  و کروهي  بادام -ارس گياهي تيپ به گونه فصول تمامي
 ایهر هجراد  از گوسفندوحشري  دارد. گرایش گياهي پوشش بدون
 طرول  در و کررده  دوری سرکنه  برا  روستاهای و خاکي و لتآسفا

 به را سکنه از خالي روستاهای از ایيهشبخ سال مختلف فصول
 تررجيح  نسربي  امنيرت  نيرز  و سبز سر گياهي پوشش وجود علت
   .دهدمي
 مطلوبيت در زیستگاهي متغيرهای از یک هر نقش تعيين از پس

 نقشه صحت بویس، پيوسته نمایه از استفاده با گونه، زیستگاه
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 ميانه، ایهمالگوریت بر مبتني شده محاسبه زیستگاه مطلوبيت
 و مقایسه یکدیگر با هارمونيک ميانگين و هندسي ميانگين
  .(3 جدول) شد انتخاب الگوریتم بهترین

 که هدديم نشان ،(3 جدول) بویس پيوسته نمایه از حاصل نتایج
 از هارمونيک گينميان الگوریتم بر مبتني شده محاسبه نقشه

 ایههنقش نتيجه، در .است برخوردار نمایه ميزان باالترین
 ميانگين الگوریتم از استفاده با گوسفندوحشي زیستگاه مطلوبيت

   شده تنظيم فراواني نمودار يربررس با .درش محاسبه ونيکرارمره
 
 
 
 

نمایه   (:3)جدول 

بویس به  پیوسته 

ازاي 

 در  زیستگاه لوبیتتعیین مط اي مختلفهمالگوریت

 )مدل( مختلف سال براي گوسفندوحشی فصول
 

 
 
 
 

 
 

 و (2 شکل) هارمونيک ميانگين برالگوریتم مبتني سطحبراساس 
 ينيبشپي نسبت آن در که زیستگاه طلوبيتم از یاهمحدود تعيين

 مطلوبيت آستانه است، یک با برابر یا و کمتر انتظار مورد به هشد
 نمودار از استفاده با .شد تعيين ،(4) جدول براساس زیستگاه

 آمده دستبه مطلوبيت آستانه (2 شکل) شده تنظيم فراواني
 زیستگاه کالس دو در گوسفندوحشي زیستگاه مطلوبيت نقشه

 توجه با (.3 شکل و 4 )جدول شد ندیبهطبق نامطلوب و مطلوب
 منطقه، وسعت از درصد 17 از بيش ،(5) جدول و مذکور شکل به

 طراحي ایهلمدبراساس  گوسفندوحشي برای مطلوبي زیستگاه
  .اشدبيم شده

 

آستانه مطلوبیت زیستگاه گوسفندوحشی در  :(4جدول )

 فصول مختلف سال
 مطلوب نامطلوب فصل

 23-100 0-23 يزیپا

 28-100 0-28 زمستان

 14-100 0-14 بهار

 25-100 0-25 تابستان

 16-100 0-16 سال

 
 یريگهنتیج و بحث

 پراکنش ،سال مختلف فصول برای شده محاسبه ایهلمد
بيني پيش خوب بسيار مطالعه مورد محدوده در را گوسفندوحشي

 الگوریتم هارمونیک الگوریتم میانگین هندسی الگوریتم میانه فصل

  ± 0103/0 937/0  ± 0401/0 771/0 ± 1614/0 يزیپا
968/0 

  ± 0361/0 887/0  ± 1373/0 754/0  ± 2013/0 زمستان
925/0 

  ± 0739/0 855/0  ± 0885/0 673/0  ± 1823/0 بهار
918/0 

  ± 0250/0 936/0  ± 0362/0 822/0  ± 0809/0 تابستان
973/0 

 958/0  ± 049/0 811/0  ± 1593/0 754/0  ± 1293/0 سال
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 اینبراساس   اههزیستگا شده تهيه ایههنقش تفسير و کرد
 آسان منطقه از حفاظت زمينه در نيراگمتصمي  برای اهلمد

 ندیبهطبق ایههنقش گذاریمهیرو از حاصل نتایج است.
  ایههمحدود فصول سایر با فصل هر زیستگاه مطلوبيت

  بين مناسبي همپوشاني و مشخص مطلوب ایههمشترک زیستگا
اي مطلوب گوسفندوحشی ههمساحت زیستگا :)5جدول )

 در سطح منطقه حفاظت شده

 فصل
 وسعت نامطلوب عت مطلوبوس

 درصد هکتار درصد هکتار
 08/78 69123 92/21 19405 يزیپا

 48/82 73021 52/17 15507 زمستان

 94/70 62806 06/29 25722 بهار

 97/82 73456 03/17 15072 تابستان

 35/77 68473 65/22 20055 سال

 
 این که شد مشاهده مختلف فصول در مطلوبای ههزیستگا

 .(4 )شکل است متغير درصد 85/62 تا 96/49 بين شانيهمپو

 شده محاسبه مقدار ،پژوهش این در آمدهدست به نتایجبراساس 
 گوسفندوحشي کهدهد مي نشان (194/1 -025/1) کنارگي

 را منطقه ميانگين طیشرا از باالترزیستي محيط طیشرا مجموعه
 (601/3-820/2)گرایي تخصص ميزان ودهد مي ترجيح

زیستي محيط طیشرا از محدودی دامنه به گونه کهدهد مي شانن
 تخصصي زیستگاهي منابع از استفاده در و است وابسته منطقه
 طیشرا تغيير به نسبت گوسفندوحشي، بنابراین .ندکيم عمل
به نسبت  اکولوژیکي آشيان و بوده حساس خود زیستگاهي منابع

 بقا در آن، زیستگاه رد بيشتر تغييرات نتيجه درکه  دارد باریکي
 کاهش با که داد نشان پژوهش این نتایج. است گذارتأثير گونه

 .ابدیيم افزایش جمعيت تراکم فصول تمام در آبي منابع از فاصله
 منطقهدر مطالعاتي محدوده شدن واقع به توجه با همبستگي این

 منبع از فاصله منفي رایبض .است ذیرپهتوجي بياباني و خشک
 نشان را متغير این حضور با زیستگاه کيفيت بين هرابط آب،
 است واضح آبي منابع کمبود و منطقه ویژگي به توجه با .دهدمي

 آبي منبع از کمي فاصله در که کند انتخاب را يیهازیستگاه گونه
 و ردهرب باال را زیستگاه مطلوبيت اهرهزیستگا در آب ودروج باشد.
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 میانگین هارمونیک براي  الگوریتم بر مبتنی براساس سطح شده تنظیم فراوانی نمودارهاي (:2) شکل

 افقبهگوسفندوحشی در فصول مختلف سال در منطقه حفاظت شده کو

 

 صلف همان در بيشتر ،است فصلي آب منبع دارای که یستگاهيز
 چند هر نيز بآ منبع فاقد زیستگاه .گيردمي قرار استفاده مورد
 وردم کمتر ،باشد داشته وجود آن در زیستگاهي نيازهای سایر

 .يردگيم قرار استفاده
 به(تابسررتان )فصررل منطقرره وسررعت از درصررد 03/17حررداقل

 بره  توجره  برا  .(5 )جدول است یافته اختصاص  مطلوب زیستگاه
 بيابراني  و خشرک  ناحيه در افقبهکو شده حفاظت منطقه که این

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

 حيراتي  منبرع  ایرن  حاشيه در محدود آب به دسترسي برای فصل
 ایهر بسرنگا  بيشرتر ، است ذکر به الزم مایند.نيم زیست بيشتر
، بهرار  فصرل  در وند.شر يم خشک فصل این در منطقه در موجود

 گوسفندوحشرري برررای درصررد( 29) منطقرره توسررع بيشررترین
 زیراد  آب منرابع  بر عالوه فصل این در اشد.بيم مطلوب زیستگاه
 منطقره  مختلرف ی اهرر تقسم در رسبزرس علفي گياهي ،پوشش

 دليرل  به و ودهرنم دررش
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 ندي مطلوبیت زیستگاه گوسفندوحشی در به( : نقشه طبق3) شکل

 ناختیشمفصول مختلف سال با رویکرد تحلیل عامل آشیان بو

 
 خواران از جملهخوراک بودن، سبب جذب علفخوش

 ،پایيز و بهار لوفص در د.شويم نيز نواحي این به گوسفندوحشي

 دندار همپوشاني گوسفندوحشي مطلوب هزیستگا درصد 85/62
 فصل در است. مختلف فصول بين همپوشاني وسعت بيشترین که

 و آورده دنيا هب را خود نوزادان وحشي گوسفند ،ناحيه این در بهار
 کمتر دیگر فصول در هک کند مي مراجعه ایيههزیستگا به

 فصل که يزیپا فصل اواسط در طرفي از و شودمي استفاده
 و زادهسرهنگ) است منطقه در وحشيگوسفند ریگيجفت

 نرهای امي،گيپل گيریجفت سيستم علتهب ،(1387، همکاران
 به را اهنآ و بوده اههماد دنبال به خود غالبيت حفظ برای غالب

 حضور منطقه آن در فصول سایر در که هندديم سوق مناطقي
 و ستانتاب فصول بين مطلوب زیستگاه همپوشاني داقلح ندارد.

 منطقه در گياهي ایههگون از بعضي است. (درصد 96/49) بهار
 رشد هوا تدریجي شدن گرم و بارندگي از پس بهار فصل در فقط

 و زادهسرهنگ) يرندگيم قرار وحشحيات تغذیه مورد و نموده
 گياهان این ایههرویشگا که این به توجه با و (1387، همکاران
 فصول این در گونه زیستگاه لوبيتمط همپوشاني ،هستند متفاوت

 زمستان و تابستان فصول در همپوشاني وسعت بود. خواهد کمتر

 ارتفاعات از گونه استفاده اثر رب اختالف این است. درصد 53/56
 در يایغذ منابع از استفاده و هوا گرمي با مقابله برای باال

 نيیپا ایههزیستگا عکس بر و تابستان فصل در باال ارتفاعات
 منطقه دمای سردی با مقابله برای زمستان فصل در دست

 ضيایي، و 1387، همکاران و زادهسرهنگ) است آمده وجودهب
1387.) 
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 در هشد انجام مطالعات نتایج با پژوهش این نتایج مقایسه
 گاهپناه اراک، قله هفتاد حفاظت منطقه جمله از کشور داخل
 و توران زیستکره اهگهذخير کویر، ملي پارک موته، وحشحيات
 اب که است مهم این دهنده نشان جاجرود شده حفاظت منطقه

 و زیستيمحيط متغيرهای) یستيزطمحي طیشرا که این
 ولي ،شندبايم متفاوت مطالعه مورد مناطق در (انساني متغيرهای

 اههزیستگا سایر به نسبت را اهوریمهتپ مناطق گونه کل در
 ریسک کاهش واندتيم مرا این دليل .دهدمي ترجيح

 شده حفاظت منطقه در باشد. مناطق این در واریخهطعم
 ارتفاعات تا متر 1300 ارتفاع از وحشي گوسفند افقبهکو

 و Whiting توسط که پژوهشي در رد.دا حضور متر 2300

 دگوسفن زادآوری زیستگاه ازیسلمد برای ،(2001) همکاران
 اهزیستگ که دش مشخص ،گرفت انجام یوتا شمال در هورن بيگ

 و Cardenas است. باال به متر 2054 ارتفاعات از گونه مناسب

 در يبيابان هورن بيگ روی بر یاهمطالع در ،(2001) همکاران
-1300 ارتفاعات در بهار در نرها که دادند نشان ،مکزیک

 متر 1600-1400ارتفاع در اههماد و اههبر و متر 1400

 پناهگاه در ،(1389) مکارانه و ملکي داشتند. حضور
 ناسبم رتفاعا را متر 2200 ارتفاع اصفهان موته وحشحيات
 سشم .نمودند تعيين منطقه در (32)اصفهاني ميش و قوچ زیست

 ادهفت شده حفاظت منطقه در پژوهشي در ،(1389) همکاران و
 ميانگين زا باالتر ارتفاع با مناطق گوسفندوحشي دادند نشان قله

 زیستگاه وبيتمطل بر ارتفاع افزایش با و دهدمي رجيحت را منطقه

 در شيپژوه در ،(1389) همکاران و گلجاني .شودمي افزوده
 زیمرک البرز گوسفندوحشي روی بر جاجرود شده حفاظت منطقه

 منطقه گينميان از باالتر ارتفاع با مناطق گوسفندوحشي دریافتند
 .دهدمي ترجيح را

 با افقبهکو شده حفاظت منطقه در داد نشان حاضر پژوهش
 افزوده وحشيگوسفند زیستگاه مطلوبيت بر شيب افزایش

 وحشحيات پناهگاه در ،(1389) همکاران و ملکي .شودمي
 اصفهاني ميش و قوچ مناسب شيب ميانگين طوربه اصفهان موته

 جز آن از کمتر شيب و نموده تعيين درصد 30-20 را
 در ،نمودند اعالم گونه این برای کمتر مطلوبيت با ایههزیستگا

 یهازیستگاه جز وانتيم را بيشتر شيب دارای مناطق که حالي

 در ،(1389) همکاران و گلجاني .گرفت نظر در نامناسب
 که گرفتند نتيجه جاجرود شده حفاظت منطقه در پژوهشي

 دارای که مناطقي پایيز فصل در مرکزی البرز گوسفندوحشي
 گریزگاه و (درصد 15) زیستگاه نميانگي به نزدیک شيب

 مناطق از و دهدمي ترجيح را باشد (درصد 50تا 30 هایشيب)

 در ،(1389) همکاران و شمس .ندکيم دوری ساختانسان
که  گرفتند نتيجه قله هفتاد شده حفاظت منطقه در پژوهشي
 .فزایدايم گوسفندوحشي زیستگاه مطلوبيت بر شيب افزایش

 برای طورکلي به ،(2001) همکاران و Cardenas مطالعات
 شيب فصول کل در بررسي مورد هورن بيگ ایهتجمعي کل

 نسبت اههماد داد، نشان مناسب زیستگاه را درصد 40 از بيشتر
 و Whiting .رفتندگيم اههگریزگا تا کمتری فاصله نرها به

 شيب را وریآهبر یبرا مناسب زیستگاه (2001) همکاران
  .ندکرد ينتعي درصد 30-34

 حفاظت منطقه در پژوهشي در ،(1389) همکاران و گلجاني
 گونه ،دریافتند مرکزی البرز گوسفندوحشي روی بر جاجرود شده

 آشيان و بوده حساس بهينه شرایط تغيير به نسبت پایيز فصل در
 ستگاهزی در تغيير هرگونه نتيجه درو  دارد باریکي اکولوژیک

 .باشد داشته گونه ایهتجمعي یبقا در گذاریتأثير نقش تواندمي

 مطلوبيت کویر ملي پارک در پژوهشي در ،(1389) قندالي
 ار،دبشي مناطق گونه گرفت نتيجه گوسفندوحشي زیستگاه
 دهدمي ترجيح را آب منابع نزدیک و یاهصخر مناطق به نزدیک

 است. حساس خود بهينه شرایط تغيير به و
 ،افقبهکو شده حفاظت منطقه در :داد نشان حاضر پژوهش
 ایههجاد سکنه، با روستاهای از عادی شرایط در وحشيگوسفند

 از فاصله افزایش با و ندکيم دوری آسفالت ایههجاد و خاکي
 حضور .شودمي افزوده گونه زیستگاه مطلوبيت بر متغيرها این

 گياهي ایهپتي سکنه، از خالي روستاهای آب، منبع متغيرهای
 قيچ -درمنه -هزارخار و قيچ -درمنه ،کوهيادامب -کوهيدرمنه
 آمده دستبه نتایج .شودمي گونه زیستگاه مطلوبيت افزایش سبب

 همکاران و گلجاني مانند:) شده انجام ایهشپژوه سایر با

 این با است، بوده مشابه (1389 همکاران و شمس ،1389
 از گوسفندوحشي افقبهکو شده حفاظت منطقه در که تفاوت

 امکانات از بلکه ندکينم دوری تنها نه سکنه از خالي وستاهایر
 در که نمایديم استفاده کافي امنيت دليل به آن زیستگاهي

 مشاهده مناطق این در گونه حضور ،متعدد ميداني ایهيبررس
 ایههزیستگا ،زیستگاه مطلوبيت ایههنقش به عنایت با د.شيم

 درب ماکو، چشمه گزو، درب) مطالعه مورد منطقه مرکزی قسمت
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 ارسستان، سياه، توغوم شيطور، گدار رو،ده دهنه سرخدان، سيرو،
 رینتبمطلو از (اههدر سه و دره شلغم ،خورده زلزله بندقوری،

 و یوزپلنگ) آن به وابسته وارانخهطعم و گونه برای اههزیستگا
 هرگونه از شودمي توصيه ،بنابراین .شودمي محسوب (پلنگ

 عوامل .به عمل آید اریدخود کاربری تغيير و تخریب
 طرف یک از شوندمي سبب ازیسهجاد نظير یاهتهدیدکنند

 آسان حضور خاطر به دیگر طرف از و شده دور منطقه از اههگون
 جهاني ارزش با ایههگون ،گوسفندوحشي بر عالوه متخلف، افراد
 با رفيط از .شوند حذف کلي هب منطقه از نيز پلنگ و پلنگ یوز

 اهميت و خشک اقليمي ناحيه در محدوده شدن واقع به عنایت
 و شده اههزیستگا يیجدا سبب اههجاد آب، منابع حياتي

 دسترس از نيز طریق این از ،باشد آب فاقد که زیستگاهي
  .دشويم خارج وحشحيات

 

 

 تشکر و تقدیر
  لميع اترهي ایراعض ایهتمساعد و راهنمایي از وسيلهبدین

 و انيارن زارع دکتر ،زادهفتح دکتر تازه، دکتر آقایان یزد انشگاهد
 زیستمحيط حفاظت کل اداره محترم معاونت نژاد؛ایران دکتر

 زیستمحيط سابق ریاست ؛اکبری مهندس آقای یزد استان
 افقبهکو بانيسرمحيط ؛نژادیوسف مهندس آقای بافق شهرستان

 زیستمحيط رکنانکا و کارشناسان ؛یاهخواج علي آقای
 و قدیرت رحيمي و شریعتي ،یاهخواج اصغر آقایان بافق شهرستان

 .شودمي تشکر

 

 هایادداشت
1. IUCN 

2. Vulnerable(VU ) 

3. Acinonyx jubatus venaticus 

4. Panthera  pardus 

5. Critically Endangered (CR)  

6. Endangered (EN ) 

7. Ecological Niche Factor Analysis(ENFA ) 

8. Artemisia aucheri 

9. Zygophyllum eurypterum 

10. Amygdalus eburnea 

11. Amygdalus scoparia 

12. Pistacia khinjuk 

13. Pistacia vera 

14. Scariola orientali 

15. Scabiosa olivieri 

16. Artemisia sieberi 

17. Dorema ammoniacum 

18. Platanus orientalis 

19. .Juniperus excelsa 

20. Canis lupus 

21. Ovis Orientalis 

22. Capra aegagrus 

23. Gazella  bennetti 

24. Equus hemionus onager 

25. Global Positioning System (GPS) 

26. Box-Cox 

27. Eigenvalue 

28. Marginality  

29. Specialization 

30. Continuous Boyce Index 

31. Area Adjusted Frequency 

32. Ovis orientalis isfahanica 

 منابع فهرست
  کل اداره ،(ارهزیستگاه و وحشحيات زارشرگ) مرخات بورویيه وحشحيات اهگاهپن دیریترم طرح .1389 ح. گشتاسب، و .ج ،زادهسرهنگ

 .یزد استان زیستمحيط حفاظت

 کل اداره ،افقبهکو شده حفاظت منطقه تعارضات و مستثنيات طرح .1387 ر.. ح ،زاده عظيم و .ح. م ،پاریزی نژادایران ؛.ج ،زادهسرهنگ
 .یزد استان زیستمحيط حفاظت

 از حفاظت ریزیرنامهب برای نوین رویکردی زیستگاه، مطلوبيت سازیمدل .1389 .ر .م همامي، و .م کرمي،؛.ب فندآباد،اس شمس
 دانشگاه مرکزی، رسزاگ منطقه در زیستيتنوع تخریب عوامل و تهدیدات بررسي ملي همایش اولين مقاالت مجموعه زیستي،تنوع

 .اصفهان صنعتي

 (.دوم چاپ) وحش حيات با يیآشنا کانون انتشارات .ایران پستانداران صحرایي راهنمای .1387 .ه ضيایي،



 182 1392، پاییز و زمستان 8، شماره 4زیست، سال یطهای محپژوهش   

 ملي پارک در (Ovis orientalis isfahanica) اصفهاني ميش و قوچ زیستگاه ارزیابي .1388 .آ ،فراشي و .م کابلي، ؛.ف باقری، فالح
 .ژئوماتيک نمایشگاه و همایش ،ENFA روش با قاضيکاله

 آشيان فاکتورهای حليلت و تجزیه و یافته تعميم خطي مدل ایهشرو از استفاده با زیستگاه ارزیابي مقایسه .1389 .م ،قندالي
 .تهران هدانشگا .(ارشد کارشناسي نامه نپایا) کویر ملي پارک در (Ovis orientalis) گوسفندوحشي برای شناختيبوم

 کارشناسي امهنپایان) صارح سرخه و خجير ملي ایهکپار در وسفندوحشيگ زیستگاه اکولوژیکي ایهيویژگ .1380 .ز القریشي،کرماني
  .تهران دانشگاه .(ارشد

 البرزمرکزی ندوحشيفگوس يزهیپا اهزیستگ مطلوبيت ازیسلمد .1389 .ا شعباني، عليزاده و .ب نعيمي، ؛.م کرمي، ؛.م ،کابلي ؛.ر، گلجاني
(Ovis gmelini X O. vignei) شماره ،63 دوره. ایران طبيعيمنابع مجله طبيعي، زیستمحيط نشریه جاجرود. هشد حفاظت مجموعه در 
  .186-173 ص ،2

 Ovis orientalis) اصفهاني ميش و قوچ زیستگاه مطلوبيت تعيين .1389 .ع ماهيني، سلمان و .؛ر .م همامي، ؛.س ،آبادی نجف ملکي

isphanica) منابع مجله ،طبيعي زیستمحيط نشریه شناختي.بوم آشيان عاملي تحليل روش از استفاده با موته وحشحيات پناهگاه در 
 .290-279 ص ،3 شماره ،63 دوره .ایران طبيعي

 شده حفاظت منطقه یریتمد طرح مطالعات ،ژئومورفولوژی و شناسيزمين گزارش 2 شماره گزارش .1387.ایران جامع مشاور مهندسين
 .زدی زیستمحيط حفاظت کل اداره .افقبهکو

 طالعهم :HSI روش با آن مقایسه و وحشحيات زیستگاه ارزیابي در اکولوژیکي آشيان فاکتور تحليل تجزیه کاربرد . 1386 .م ناظری،
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