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چکيده
زمينه و هدف :گوسپند وحشی از گونههای تهدید شده

(5)VU

نواحی کوهستانی ایران است .اطالعات اندکی در مورد وابستگیهاای زیساتگاهی ایاو گوناه باهعناوان

پیشنیازی برای برنامهریزیهای حفاظتی وجود دارد .در ایو پژوهش وابستگیهای زیستگاهی و الگوی فصلی استفاده از زیستگاه توسا گوساپند وحشای در پااری ملای
قمیشلو در طول یک سال مورد مطالعه قرار گرفت.

روش بررسی :تیپ های گیاهی پاری به عنوان زیستگاههای مختلف ایو گونه در نظر گرفته شد و ساختار هر یک از ایو زیساتگاههاا تبیایو گردیاد .ارتباار تاراک
گروههای سرگیو بهعنوان نمایهای از تراک گوسپند وحشی با متغیر های زیستگاهی نظیر درصد پوشش گونه های غالب گیاهی ،درصد اشابا خاای (،)SP
شوری خای ( )ECو  pHخای در ترانسکت های دائمی بررسی شد .مدلهای خطی عام ( )GLMsبرای مشخص کردن وابستگیهای زیساتگاهی گوساپند وحشای باا
توجه به تیپهای گیاهی و متغیرهای زیستگاهی اندازهگیری شده بهکار گرفته شد.
يافته ها :استفاده از تیپهای زیستگاهی به جز در دوره خرداد – مرداد معنی دار نبود .در ایو دوره استفاده از تیپ گیاهی Astragalus-Scariolaبهطاور معنایداری
بیشتر از تیپ گیاهی  Artemisiaبود.
نتيجه گيری :عالوه بر ایو ،گوسپند وحشی در دوره فروردیو– خرداد از مناطق با شیب بیشتر و در دوره مهر -آذر از مناطق با  ECخای باالتر بطور معنیداری بیشتر
استفاده کرده بود.
واژههای کليدی :گوسپند وحشی ،پاری ملی قمیشلو ،انتخاب زیستگاه ،شمارش گروه های سرگیو.

( -*1مسئول مکاتبات) :دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی محی زیست ،دانشکده محی زیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،ایران.
 -2دانشیار گروه محی زیست دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -3استاد گروه محی زیست دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 -4استادیار گروه محی زیست دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: Wild sheep (Ovis orientalis) is a threatened (VU10) species living in mountainous areas of Iran.
Very little is known about habitat associations of wild sheep as a prerequisite for conservation planning. We studied habitat
associations and seasonal pattern of habitat use by wild sheep over a complete year in Ghemashlou National Park.
Methods: The existing vegetation types within the park were considered as different habitats for wild sheep and their
structure were quantified. Wild sheep pellet group density as well as habitat variables including vegetation types, percentage
cover of dominant bush species, and EC, SP and pH of the soil were quantified within the permanent strip transects. General
Linear Models (GLMs) were used to relate habitat variables to pellet group density.
Results: Use of habitats was not significantly different in none of the studied periods except in spring. In this season, wild
sheep had significantly used Astragalus-Scariola more than Artemisia vegetation type.
Conclusion: In addition, wild sheep had used areas with steeper slopes in spring and areas with higher EC in autumn.
Keywords: wild sheep, habitat use, pellet group count, Ghamishlou National Park.
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مقدمه
گوسپند وحشی ( )Ovis orientalisدر بیشتر مناطق ایران پاراکنش دارد.

همننیو ارتفا  2222متر و شیب  22-32درصد و مناطق پوشیده از درمناه

تنو ژنتیک و مورفولوژیک ایو گونه در ایران باال اسات باه طاوری کاه ناد

کوهی زیستگاه مطلوب ایو گونه می باشد (.)1

زیرگونه از ایو گونه در مناطق مختلف کشور زیست مینماید.

آگاهی از وابستگیهاای زیساتگاهی یاک گوناه یکای از نیاازهاای اساسای

دو زیرگونااه ( O. o. Isphanicaقااوو و ماایش اصاافهان) و O. o.

مدیریت حیات وحش است .علیرغ ایوکاه گوساپند وحشای اصافهان یاک

( Larstanicaقوو ومیش الرستان) تنها در ایران دیده می شوند.

زیرگونه تهدید شاده اسات اطالعاات اکولوژیاک انادکی از آن وجاود دارد تاا

زیرگونه قوو و میش اصفهان زیرگونهای اسات کاه درفهرسات سارح اتحادیاه

زیربنای برنامههای مدیریتی و حفاظتی واقاع شاود .ایاو پاژوهش باا هادس

جهانی حفاظت از طبیعت ( )IUCNقارار دارد و از طارس ساازمان حفاظات

شناسایی وابستگیهای زیستگاهی و الگوی تغییرات فصلی استفاده از زیستگاه

محی زیست به عنوان گونه نماد استان اصافهان شاناخته شاده اسات ،زیارا

گوسپند وحشی در پاری ملی قمیشلو انجام گرفت.

بیشتریو تعداد آن از ایو استان گزارش شده اسات و بایش از  2222راس از
ایو زیرگونه در پاری ملی قمیشلو (منطقه مورد مطالعه) زیست مای نمایناد

روش بررسی

(.)1

منطقه مورد مطالعه

تاکنون روش های متعددی برای بررسی استفاده از زیستگاه حیات وحش ارایه

ایو مطالعه در مناطق امو پناهگاه حیات وحش قمیشلو که اکنون جزء پااری

شده است .مشاهده مستقی گونه ،استفاده از رادیوتلهمتاری و فرساتنده هاای

ملی قمیشلو است ،انجام گرفات .پناهگااه حیاات وحاش قمیشالو باا وساعت

ماهواره ای،دوربیوهای تلهای و استفاده از نمایههایی مانند ردپا وگروه سرگیو
از جمله ایو روشها است .یکی از مه تاریو ماالیهاای انتخااب یاک روش،

 113114هکتار در شمال غرب شهر اصفهان و در حد فاصلًً 59ً41
ًً12ً33

◦51

طول شارقی و ً42ً19

◦32

تاا ً2ً29

◦33

عار

◦52

تاا

شامالی قارار

هزینه های مربور به عملیات صحرایی آن است مخصوصاً وقتی کاه جمعیات-

گرفته است .تاریخنه حفااظت از ایااو منطقااه به سال  1343بر مایگاردد.

های مورد مطالعه در نواحی دورافتاده هستند ( .)2استفاده از مشاهده مستقی

میانگیو بارندگی سالیانه  324میلی متر و متوس درجه حرارت ساالنه 11/5

معموال"وقتگیر بوده و در تمام ساعات شبانه روز و یا در تمام فصلها امکاان

درجه سانتیگراد می باشد .پوشش گیاهی ایو منطقه از پوشش نواحی استپی

پذیر نیست ویا به تجهیزات دقیق و پیشرفته نیازمنداست .مشاهداتی که فقا

ایران یعنی جامعه  Artemisia –Astragalusپیروی می کند (.)3

به زمان های خاصی اختصاص داشته است نمی تواند منعکس کنناده متوسا

روش بررسی استفاده گوسپند وحشی ازتيپهای گياهی

زمان صرس شده توس حیوان در هر زیستگاه باشد .استفاده از رادیوتله متری

با توجه به ورود دام اهلی در دوره زمانی خاصی از ساال و احتماال اشاتباه در

به تجهیزات گران قیمت و پایش مداوم و طوالنی مدت نیاز دارد (.)3

تشخیص گروه سرگیو دام اهلی و حیات وحش ،مناطق اماو پناهگااه حیاات

روش شمارش گروههای سرگیو ایو مزیت را دارد که با استفاده از آن میتوان

وحش قمیشلو (شامل سه منطقه امو به نامهای ذلاول و السامیان ،کهاوی و

استفاده از زیستگاه گونه مورد نظر را در طول شبانه روز مورد بررسی قارار داد

کرالیاس با مساحت در مجمو  13226هکتار در مرکز پناهگااه کاه ورود دام

( .)4از جمله عیبهای روش حاضر ایو است که فراوانی گروههای سارگیو در

در تمام سال در آن ممناو اسات ) انتخااب شاد .روش شامارش گاروههاای

یک ناحیه ممکو است با نو فعالیت حیوان مرتب باشد (.)5

سرگیو برای مقایسه تراک گروههای سرگیو بیو تیپهای زیساتگاهی ماورد

در سال های اخیر تحقیقات ندی در مورد اساتفاده از زیساتگاه سامداران و

استفاده قرار گرفت .از آن جایی که در پناهگاه حیات وحش قمیشلو به غیار از

تعییو مطلوبیت زیستگاه ایو گونهها در ایران انجام پذیرفته اسات .باه عناوان

گوسپند وحشی ،آهوی ایرانی نیز از جمعیت قابل مالحظهای برخوردار است و

مثال کرمانی ( )1319با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیاایی وتلفیاق الیاه-

جمعیت ایو دوگونه تقریباً با ه برابر است ،برای امکان تشاخیص سارگیو دو

های مشااهدات قاوو ومایش در پااریهاای ملای خجیار و سارخه حصاار و

گونه از یکدیگر از یک آزمون کور استفاده شد .به ایاو منظاور تعادادی گاروه

پارامترهای زیستگاهی شامل پوشش گیاهی ،خای ،منابع آبی ،سکونتگاههاای

سرگیو ازگوسپندان وحشی در اسارت از محل نگهداری تکثیر و پارورش ایاو

انسانی ،ارتفا و شیب به بررسای ارتباار پاراکنش گوناه باا عوامال یادشاده

حیوان در شهرستان لنجان و سرگیو آهو ازمزرعه لارد سافید در پااری ملای

پرداخت و در نها یت با وزن دهای باه پارامترهاای مختلاف ،نقشاه مطلوبیات

کاله قاضی تهیه شد .عالوه بر ایو در بازدید از منطقه نیز سرگیوهاای تاازه از

زیستگاه گونه را در سه فصل زمستان ،پاییز و بهار تهیه نمود (.)6

محلهای حضور هر یک از گونهها جمع آوری و جهت تماایز و پای باردن باه

ملکی ( )1336برای تعییو پارامترهای زیستگاهی گوسپند وحشی در پناهگااه

تفاوت ها بررسی گردید و طی آزمون مورد شناسایی قرار گرفت .نتاای آزماون

حیات وحش موته از روش شمارش گروههای سارگیو و همننایو مشااهدات

نشان داد که توانایی فرد شامارش کنناده گاروههاای سارگیو ،درتشاخیص

مستقی گونه و تحلیل عامل آشیان بوم شناختی استفاده کرد و به ایو نتیجاه

سرگیو دو گونه از یکدیگر حدود %92می باشد.

رسید که در تابستان گوسپند وحشی ارتفاعات باالتر و در فصل پاییز ارتفاعات

با توجه به نقشه تیپهای گیاهی و بررسی مجدد منطقه با کار میادانی هاار

پاییوتر و مناطقی که دارای شیب مالیا تاری هساتند را انتخااب مای کناد.

تیپ گیاهی غالب در مناطق امو پناهگاه تشخیص داده شد (:)3
)1. Centaura- -Stipa (Cen-Sti
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)2. Scariola-Stipa (Sca-Sti
)3. Artemisia (Art
)4. Astragalus-Scariola (Ast-Sca

نمونهگیری از هار تیاپ زیساتگاهی باا اساتفاده از  2تاا  4ترانساکت دایمای
تصادفی به طول  132متر و عر

 2/5متر صورت گرفت .محور ترانساکت باا

نیهای خیزران به طول حدود  12ساانتی متار و باه فاصالههاای  32متاری
مشخص شد و کار شمارش گروههای سرگیو در دو طرس محور ترانساکت باه
صورت رفت و برگشتی انجام یافت .گروههای سرگیو ابتدا در میاناه فاروردیو
ماه  31پایسازی شد و پس از آن هر دو ماه یک بار در میانه ماههای خارداد،
مرداد ،مهر ،آذر ،بهمو و فروردیو  33کار شامارش و پاایساازی گاروههاای
سرگیو تکرار شد.
جهت اطمینان از عدم تجزیه گروههای سرگیو در فاصله بیو دو نمونهگیاری،
در نیمه مرداد یک گروه سرگیو تازه انتخاب و پس از قرار دادن در کناار هار
ترانسکت عالمتگذاری شد و در دورههای بعدی وضعیت تجزیه آنها بررسای
شد که هیچ کدام از گروههای سرگیو در ایو دوره تجزیه نشده و تنهاا کمای
تغییر رنگ داده بود.
از مزیتهاای روش شامارش گاروه سارگیو امکاان انادازهگیاری متغیرهاای
زیستگاهی نظیر نو پوشش گیاهی به صورت ه زمان و ه مکاان باا فروانای
گروههای سرگیو می باشد ( )4به همایو دلیال درصاد پوشاش هار یاک از
گونههای گیاهی در هر  32متر با اندازه گیری قطر متوس تاج پوشاش گیااه
برآورد و متوس درصد پوشش گیاهی در هر ترانساکت مشاخص شاد .عاالوه
برایو از هر ترانسکت سه نمونه خای از عمق  32سانتی متری خای برداشاته
شااد و بااا یکاادیگر مخلااور و سااپس پارامترهااای شااوری ( ، (ECدرصااد
اشبا ) (SPو اسیدیته ( (pHخای در آن ها اندازهگیری شد .ایو مطالعه به
مدت یک سال از نیمه فروردیو  31تا نیمه فروردیو  33انجام پذیرفت.
تجزيه و تحليل آماری

تاکی و همکاران

رفع ایو مشکل و با توجه به وجود دادههای صفر در میان دادههاا از log12+1
دادههاا استفاده شد .به دلیل ایو که دادههای درصد پوشاش گیااهی ازتوزیاع
نرمال برخوردار نبود ،از جذر آنها استفاده شد و پارامترهای خاای باه دلیال
برخورداری از توزیع نرمال به همان صورت اولیه در تحلیلهاا ماورد اساتفاده
قرار گرفت.
اختالس بیو تیپهای گیاهی از نظر تراک گروههای سرگیو با تحلیل واریانس
یکطرفه بررسی شد .برای مشخص کردن وابستگیهاای زیساتگاهی آهاو باا
توجه به تیپهای گیاهی و متغیرهای زیستگاهی اندازه گیری شاده از تحلیال
کوواریااانس  ANCOVAاسااتفاده شااد .قباال از وارد کااردن متغیرهااای
زیستگاهی در تحلیل کواریانس عدم هبستگی شدید متغیرهاا باا یکادیگر باا
استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت .کلیه تحلیل هاا
با استفاده از نرم افزار  SPSS 12.0انجام یافت.
يافته ها
در ایو مطالعه تراک باالتر گروههای سارگیو باه منزلاه اساتفاده بایشتار از
زیستگاه در نظر گرفته شد .تحلیل واریانس نشان داد که تنها در دوره خرداد-
مرداد اختالس معنیداری میان تیاپهاای گیااهی از نظار اساتفاده گوساپند
وحشی وجاود دارد ( .)F9،3 =4/ 411 p= 2/236در ایاو دوره تیاپ  Artباه
طور معنیداری کمتر از تیپ  Ast-Scaاساتفاده شاده باود  .ارتباار منفای
معنی دار لگاریت گروه سرگیو ایو دوره با جذر درصد پوشش درمنه نیاز مای
تواند تایید کننده ایو مطلب باشاد ( .)r=2/612 P=2/229نماودار 1گاونگی
استفاده گوسپند وحشی از تیپهای گیاهی را نشان می دهد  .از طرس دیگر،
نتای حا صل از تحلیل کوواریانس نیز تاثیر ایو دو گونه گیاهی و تیپ گیااهی
را بر انتخاب زیستگاه در دو دوره دو ماهه فروردیو–خرداد و مرداد -مهر تایید
کرد (جدول.)1
از میان سایر پارامترهای مورد استفاده در تحلیل کوواریانس شامل پارامترهای

جهاات بررساای نرمااال بااودن توزیااع داده هااا ازآزمااون Kolmogorov-

خای و شیب EC ،خای در دوره مهر -آذر و شیب در فروردیو– خرداد نتای

 Smirnovاستفاده شد .همننیو دادهها ازنظر یکنواختی واریانسها با آزمون

معنیداری را نشان داد ،اما  SPخای در هیااچیک از دورههااا ارتبار معنی-

لیون بررسی شد که نتیجه آزمون بیانگر عدم یکنواختی واریانسها بود .جهات

داری را نشان نداد (جدول .)1
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 حروف.  اشتباه معيار ميانگين گروههای سرگين گوسپند وحشی در هر تيپ گياهی پارک ملی قميشلو در دورههای دوماهه±  ميانگين-1 نمودار
( به دليلArt)  در دوره فروردين –خرداد در تيپ گياهی.انگليسی ناهمسان بر روی بارهای نمودارها نشان دهنده وجود اختالف معنیدار بين آنهاست
.يکسان بودن تعداد گروههای سرگين در همه تکرارها اشتباه معيار صفر می باشد
Chart 1- Mean ± S.E. of wild sheep pellet-group density in each vegetation type of Ghamishlou National Park in each 2-monthperiod. Dissimilar letters shows significant difference. In spring (April-May) period, S.E. is zero for Artemisia vegetation type, as the
number of pellet-groups were equal in all replicates.
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تاکی و همکاران
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نمودار -2ميانگين  ±اشتباه معيار ميانگين تراکم گروه های سرگين انباشته شده در ترانسکتهای دائمی مستقر در تيپهای گياهی مختلف پارک ملی
قميشلو در طول يک سال
Figure 3- Mean ± S.E. of wild sheep pellet-group density in Ghamishlou National park accumulated in permanent strip transects in different
vegetation types over a complete year

جدول  -1مدل کمينه استفاده از زيستگاه گوسپند وحشی برای هر دوره دو ماهه؛ لگاريتم تراکم گروههای سرگين به چهار تيپ گياهی ،متغيرهای خاک
و جذر متغيرهای پوشش گياهی ارتباط داده شده است.
Table1- Wild sheep minimum models of habitat association for each bi-monthly survey; log-transformed pellet-group density is
related to four vegetation types, soil variables and square root transformed vegetation variables

دوره های زمانی

فروردين-خرداد

خرداد-مرداد

مرداد-مهر

مهر-آذر

r2=8/422

r2=8/282

r2=8/481

r2=8/048

F

p

F

p

F

p

F

p

مدل

3/23

2/1

4/41

2/24

2/35

2/16

2/43

2/13

تیپ گیاهی

5/51

2/24

4/41

2/24

3/49

2/29

3/34

2/26

5/66

2/25

EC
شیب

6/92

2/24

Astragalus sp.

3/61

2/23

9/61

2/22

Scariola orientalis

12/93

2/21

4/91

2/21

9/21

2/22

Acantholimon sp
Centaura sp.

5/49

2/25

بحث و نتيجه گيری
نتای پایش یکساله گروههای سارگیو در تیاپهاای گیااهی نشاان دهناده

کوواریانس نیز تایید کننده اختالس استفاده از تیپهای گیااهی در دورههاای

استفاده بیشتر از تیپ گیاهی  Ast-Scaمی باشد .در ایاو تیاپ گیااهی دو

فروردیو–خرداد ،خرداد-مرداد و مرداد-مهر و همبستگی مثبات جاذر درصاد

گونااه) Astragalus sp. (Astو ) Scariola orientalis (Scaغالااب

پوشش گیاهان گاون و جااز باا تاراک گاروههاای سارگیو در در دورههاای

هستند .استفاده بیشتر از ایو تیپ گیاهی نسبت به سایر تیاپ هاای گیااهی

فروردیو-خرداد و مرداد-مهر است .احتماالً برخی از بوتههای گیاه گاون باه

تنها در دوره خرداد-مرداد معنیدار است .در ایاو دوره از تیاپ گیااهی Ast-

دلیل بزرگ بااودن می تواند محلی برای استراحت و استتار گوسپندان وحشی

 Scaبیشتراز تیپ گیاهی ( Artدرمنه دشتی) استفاده شده یاا باه عباارتی از

باشد همننیو برگهای تازه روییاده ایو گیاااه در بهاااار و گالهاای آن در

درمنه دشتی ک تر استفاده شده است.گیاه درمنه دشتی گیاهی اسات کاه در

پاییز می تواند مورد استفاده حیوان قارار گیارد .در پژوهشای در ماورد رژیا

اوایل تابستان به دلیل اسانسهای موجود در گیاه معماوالً ماورد اساتفاده دام

غذایی گوسپند وحشی بیگهورن ( )Ovis canadensisدر ایااالت متحاده

اهلی قرار نمی گیرد ،اما با بارش بارانهای پاییزی ،شسته شدن گیاه و کاهش

امریکا ،گون به عناوان یکی از گونههای مه مورد تغذیه گوسپند بیاگهاورن

اسانسها بیشتر استفاده می شود که ایو ماورد مایتواناد در ماورد گوساپند

در تابستان و پاییز معرفی شده است ( .)9کاهوی وحشی یا جاز نیز از گیاهانی

وحشی ها مصاداد داشاته باشاد .از ساوی دیگار نتاای حاصال از تحلیال

است که برگ های تازه روییده آن در بهار مورد استفاده گوسپند وحشای قارار

انتخاب فصلی زيستگاه توسط گوسپند وحشی ....
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می گیرد .ایو گیاه عالوه بر دوره فروردیو – خرداد در دوره مرداد-مهار نیاز

سختکوش پاری ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو به خاطر همکاریهاای

بیشتر مورد استفاده قرارگرفته است .ایو دوره با رویش گالهاای ایاو گیااه و

ارزشمندشان سپاسگزاری می شود.

فصل مستی گوسپند وحشی در پناهگاه حیات وحش قمیشالو مطابقات دارد.
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