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  دهيچک
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  مقدمه
هايي که در معرض خطر انقراض و کـاهش          بسياري از گونه  

گسترش جغرافيايي محـدودي دارنـد       اند،  جمعيت قرار گرفته  
ا از دست دادن زيستگاه مناسب خود روند انقراض         بنابراين ب 
مـشخص  ) . Tremblay, 2002(كننـد   تـر طـي مـي    را سريع

 مناسب آنها و يهاستگاهيها و ز كردن محدوده پراكنش گونه
 محيطـي كـه توسـط گونـه در يـك منطقـه              عواملشناخت  

 يست شناسـ  يـ ت ها در ز   ين فعال يتر انتخاب مي شود از مهم    
در فـصول  ).  Titeux, 2001(حفاظـت محـسوب مـي شـود     

بحراني به داليل مختلف مانند شرايط نامـساعد جـوي و يـا             
افزايش حـضور انـسان در منطقـه، زيـستگاه مناسـب بـراي              

. رسـد   هاي حيات وحش به كمتـرين سـطح خـود مـي             گونه
ک ي به عنوان    يطين شرا يهاي مناسب زيستگاه در چن      بخش

   محـسوب   هـا تيـ  و رشـد جمع    أ بق يعامل محدود كننده برا   
 هاي مديريتي مستلزم داشتن اطالعات    اعمال شيوه  .شود يم
هاي  و زيستگاه ها  گونه در زمينه ترجيحات زيستگاهي      يکاف

ستگاه يت زي مؤثر بر مطلوبعوامل با تعيين . استمطلوب آنها
كـه در   را  هـايي از زيـستگاه        توانند بخش   ها، مديران مي  گونه

گيـرد تعيـين      رار مـي  فصول بحراني بيشتر مورد اسـتفاده قـ       
ـ  اقـدام الزم بـه عمـل آور        ، بهبود شرايط آن   يبرا و   کنند . دن

معرفي مناطق مناسب بـراي معرفـي دوبـاره يـا وارد کـردن            
هاي جديـد نيـز مـستلزم         خطر به مکان  معرض  هاي در     گونه

  اطالعات کاملي از نيازهاي زيستگاهي افراد آن گونـه اسـت            
)Smith et al., 1991; Whiting et al., 2001;  

(Zeigenfus et al., 2000 يابيـ  در مورد ارزيمطالعات چند 
، کـه   ران صـورت گرفتـه اسـت      يـ  ا يها  ميشستگاه قوچ و    يز

ــات   و Salman Mahini(1995) ، Pahlavani(1997) مطالع
Kermani Alghoreishi(2002)  Maleki et al.2010  نمونـه

ش يمـ ستگاه توسط قـوچ و    ي استفاده از ر   ياما بررس . وار است 
  .ران انجام نگرفته استي تاکنون در اياصفهان
ــا روش ــاوتيه ــ نظي متف ــستقي ــشاهده م ــم، دورير م  يابي
 استفاده از ي بررسين براي سرگيها و شمارش گروهييويراد

. ستگاه توسط علفخوارا ن مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت          يز
Hazeri   ن يـ ک از ايـ ب هـر  يا و معايمزا) 2009(و همکاران
 ين بــراي سـرگ يهــاشــمارش گـروه . شـمردند ا بر رهـا  روش
 مختلـف علفخـوار، در      يستگاه گونـه هـا    يـ  انتخاب ز  يبررس

 مختلف مورد استفاده قـرار گرفتـه        يهاستميمناطق و اکوس  
 در تعيـين تـراکم و  ) Heikkila)1999  وHarkonen . اسـت 

ــوس   ــمالي م ــوزن ش ــستگاه گ ــتفاده از زي و Morellet ، اس
 بررسي انتخاب زيستگاه توسـط      به منظور    )1996(همکاران  
تـراکم و   با هـدف تعيـين   )Takatsuki )1991 ،١گوزن قرمز

) 2005( و همکاران  Hemami،٢انتخاب زيستگاه گوزن سيکا
هـاي     مطالعه انتخاب زيستگاه دو گونه گوزن در جنگل        يبرا

 )2007( و گـروه همکـار       Nouzari انگلـستان،    يکاج تجـارت  
 بمو ي در پارک مليراني ا يهوستگاه آ ي انتخاب ز  ي بررس يبرا
  . ن روش استفاده کردندياز ا

ستگاه قـوچ و    يـ  اسـتفاده از ز    ين مطالعه بررسـ   ي هدف از ا  
ک دوره  يـ ات وحش موتـه در      ي در پناهگاه ح   يش اصفهان يم
 IUCN، در فهرست قرمز   يش اصفهان يقوچ و م  . کساله است ي

قرار دارد و پـراکنش  جهـاني آن         ) VU(در رده آسيب پذير     
لـذا  ).  Zeiaei, 1996(د به فالت مرکزي ايـران اسـت   محدو

ن گونـه، داراي اهميـت      يـ هاي مناسـب ا    حفاظت از زيستگاه  
  . زيادي است

اغلـب  در انتخاب و استفاده از زيستگاه توسط علفخـواران،          
د، افراد يك گونـه در  شويتغييرات مكاني و زماني مشاهده م     

 حـضور   يهاي متفاوت  ي مختلف ممکن است در مكان     ها  زمان
هرچند مقياس مکاني و زماني استفاده از زيـستگاه بـا           . ابندي

 ولي محققان به ندرت به تغييرات زماني         است هم در ارتباط  
ــد     ــه انـ ــان پرداختـ ــک مکـ ــستگاه در يـ ــتفاده از زيـ   اسـ

)Wiens, 1989 .(ستگاه توسـط  ين مطالعه استفاده از ريدر ا
مـورد   يکسال و به طور فصلي در طول    يش اصفهان يقوچ و م  
  . قرار گرفتيبررس

                                                 
‐۱  Cervus elaphus 

‐۲  Cervus nippon 
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  ها مواد وروش

  منطقه مورد مطالعه

هزار  ۲۰۴وحش موته با وسعتي حدود  پناهگاه حيات
هکتار در اطراف روستاي موته از توابع شهرستان ميمه 

اين منطقه بين دو ). ۱شکل (استان اصفهان قرار دارد 
از لحاظ جغرافيايي در استان اصفهان و مرکزي واقع شده و 

 طول شرقي و ۵۱˚ ۰۲΄ ۵۰ "  تا۵۰˚۱۳΄ ۱۰ "فاصله
  عرض شمالي قرار گرفته ۳۴˚ ۰۱΄ ۰۷" تا۳۳˚۲۳΄۴۰"

 تا ۱۹۰۰با ارتفاع بين                              پناهگاه حيات وحش موته . است
 آب و هوايي  متر از سطح دريا، از لحاظ اقليمي داراي۳۰۰۰

. ان سرد استهاي نسبتأ گرم و زمست نيمه خشک با تابستان
 آن دمای مطلق و حداكثر‐۲۷ منطقه  مطلقحداقل دماي

متوسط بارندگي ساالنه آن .  است گراديه سانت درج۴۰
که بيشترين بارندگي آن است متر   ميلي۳۰۰‐۲۵۰حدود 

پناهگاه حيات وحش . زدي ريفرو مدر زمستان و اوايل بهار 
نوري هاي طبيعي و غناي گياهي و جا گي واسطه ويژهبموته 

 ه اين پناهگاه ب.از ارزش حفاظتي بااليي برخوردار است
هاي  ، زيستگاهي دارا بودن مناطق کوهستاني و دشتسبب

مناسبي را براي سمداران مهمي همچون کل و بز، قوچ و 
 مناطق نکهاي هب توجه با .فراهم آورده استميش و آهو 

 کوهستاني مناطق و ماهورها تپه ميش و قوچ گونه زيست
 محدود کوهستاني مناطق بهن مطالعه يا بررسي باشد، مي
 . شد

  
 

  
  

  محدوده مورد مطالعهموقعيت  ‐١شکل 

  
  يداني ميبردار نمونه

ــع گ    ــشه جوام ــرين نق ــه آخ ــه ب ــا توج ــب ــه ياهي  منطق
)Khajaldin, 2002 (در محـدوده  ، يدانيـ  مجـدد م يو بررس

در هـر   .دشـ  عمده مـشخص  ياهيسه جامعه گمورد مطالعه 
 و  ي، درمنـه دشـت    يدرمنـه کـوه    (ياهيه جامعه گ   از س  کي

 متر  ۵/۲ متر و عرض     ۱۸۰ به طول    ي ترانسکت دائم  ۴) گون

هـا بـر    اسـتقرار ترانـسکت   . ب کوه مـستقر شـد     يدر جهت ش  
محـور  .  صورت گرفت  ١بندي شده   طبقهاساس طرح تصادفي    

 ۳۰ بـه فاصـله      يک متـر  ي يها فاده از چوب  تترانسکت با اس  
ن موجود در ي سرگيها گروه.  شديرگر عالمتگذايکديمتر از 

 شد و کار شمارش     ي تابستان پاکساز  يهر ترانسکت در ابتدا   

                                                 
‐۱  Stratified Random Sampling 
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 مـاه ادامـه     ۱۲ روز يکبار به مـدت       ۴۵ن هر   ي سرگ يها گروه
فاصله ( متر   ۳۰ در هر    ياهي گ يها درصد پوشش گونه  . افتي

د و  شـ از طول ترانسکت با تخمين چشمي برآورد        ) دو چوب 
 تمـام  هـر گونـه بـراي        يده بـرا  ر بدسـت آمـ    يميانگين مقاد 

 از  يبا توجه به عدم حضور برخ     . ترانسکت در نظر گرفته شد    
هـا، مجمـوع کـل        از ترانـسکت   ياب در تعداد  ي کم يها گونه

 يهـا  رگونهي به عنوان سا   ياهي گ يها رگونهيدرصد پوشش سا  
هـاي گيـاهي      غناي گونه سپس  . دشاب استفاده   ي کم ياهيگ

  . ثبت شدهاي مربوطه  هر ترانسکت در فرم
 کـوه   يها از دامنـه کـوه تـا بـاال           نکه ترانسکت اي  هبا توجه ب  

 متـر اول،    ۳۰هـاي سـرگين موجـود در         امتداد داشـت،گروه  
وسط و آخر هر ترانسکت جهت بررسي تاثير عامل ارتفاع بـا            

  . يکديگر مقايسه شد
براي بررسي تاثير آبشخور بـر حـضور افـراد گونـه تمـامي              

 GPS گياهي مورد مطالعه بـا       هاي موجود در جوامع     آبشخور
هـا تـا نزديکتـرين      و فاصـله ترانـسکت     ت شـد  يـ ن موقع ييتع

بـا  . ديـ  گرديريـ انـدازه گ IDRISI  آبشخور بوسيله نرم افزار
نکه مطالعه در منطقه امـن صـورت گرفـت تـاثير            اي  هتوجه ب 

وسط اين گونه کنتـرل شـده       امنيت بر استفاده از زيستگاه ت     
 .دتلقي ش

  
  ها  تحليل داده

ها از نظـر نرمـال بـودن توزيـع فراوانـي آنهـا                  ابتدا داده  در
 بررسـي شـد،     ١ سـمیرنف  ‐ کلومـوگروف  بااستفاده از آزمون  

.  بررسـي شـد  ٢ لیونها با استفاده از آزمون   همگني واريانس 
ها  ها و  همگن کردن  واريانس    جهت نرمال کردن توزيع داده    

 هـا و از جـذر متغيرهـاي پوشـش           هاي نمايه    داده LOG10از
به منظور تعيين اختالف در اسـتفاده از        . گياهي استفاده شد  

مـورد  هـاي     هـا در دوره     جوامع مختلف توسط قـوچ و مـيش       

                                                 
1 Kolmogrov-Smirnov 
2  Leven  

 استفاده شـد و  ٣٤بررسي از آزمون تحليل واريانس يک طرفه     
ر فصول و جوامـع     ي تاث ي بررس يانس دو طرفه برا   يل وار يتحل
ک دوره  يـ ش در   يستگاه قـوچ و مـ     يـ  بر اسـتفاده از ز     ياهيگ
همچنـين بـا اسـتفاده از       . کساله مورد استفاده قرار گرفـت     ي

هـا در هـر       آزمون توکي اختالف ميان ميانگين تـراکم نمايـه        
ون يرگرسـ .  شـد  يجامعه گياهي بين فصول مختلـف بررسـ       

ر ارتفاع و فاصله تا آبـشخور بـر         ي تاث ي بررس ي ساده برا  يخط
ش مـورد اسـتفاده قـرار       يستگاه توسط قوچ وم   ياستفاده از ز  

از رگرسيون خطي چند متغيره جهت بررسـي تـاثير          . تگرف
 بر اسـتفاده از زيـستگاه توسـط قـوچ           يستگاهيمتغيرهاي ز 

 با حـذف يـک      ٥وميش استفاده شد و مدل کمينه رگرسيون      
ه و  يـ  تجز تمـام . دست آمـد  ه ب ٦به يک متغيرهاي کم اهميت    

  .شد انجام SPSS 15ل ها با استفاده از نرم افزار يتحل

  
  جينتا

ن جوامع گياهي مورد مطالعـه      ي پوشش گياهي ب   درصد کل 
) ۲Fو۹ = ۹/۸و p =۰۰۷/۰( متفاوت بود ي داريبه صورت معن

اي  ها در جوامع گياهي به عنوان نمايـه   تراکم نمايه  ).۲شکل(
ها از آن جامعه گياهي در نظر گرفته          از استفاده قوچ و ميش    

هـاي مختلـف توسـط قـوچ         استفاده نـسبي از زيـستگاه     . شد
هاي پايش و همچنين ميانگين استفاده        ر تمام دوره  وميش د 

 ۳از زيستگاه در طول دوره پژوهش با استفاده ازشکل هـاي            
  . نشان داده شده است۷تا 

هاي مورد بررسي  ها در همه فصول، از زيستگاه      قوچ و ميش  
 نتايج آزمون تحليل ۱جدول . به طور يکسان استفاده کرداند   

ها ايسه استفاده قوچ و ميش    واريانس در هر فصل را براي مق      
اگرچه نتايج آزمون تحليل . دهد  جامعه گياهي نشان مي۳از 

دار نبودن اخـتالف بـين اسـتفاده از           واريانس حاکي از معني   

                                                 
3 One Way Anova 
 
‐۲  Regression minimal model 

‐۳  Backward elimination 
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دهد کـه     اما بررسي نمودارها نشان مي     اين سه جامعه است،     

در فصل بهار جامعه درمنه کوهي کمتر مورد اسـتفاده قـرار            
 وحشي بيشتر در منـاطق بـا پوشـش          گيرد و گوسفندان    مي

اما در ساير فصول درمنـه      . گياهي درمنه دشتي وجود دارند    
  . شوديمکوهي به طور نسبي بيشتر استفاده 

  
  

  
  

  . ها آمده است نتيجه آزمون توکي در باالي ستون. خطاي معيار در هر يک از جوامع مورد بررسي± درصد کل پوشش گياهي  ‐۲شکل 
  .ها است دار ميانگين يسي متفاوت به معني اختالف معنيحروف الفباي انگل

  

ان تراکم  ي م يدار  ره رابطه معني  ي چند متغ  يون خط يرگرس
ر وابـسته، درصـد پوشـش       يـ عنـوان متغ  هن ب ي سرگ يها گروه

 ياهي گ يهار گونه يدرمنه کوهي و مجموع درصد پوشش سا      
  ز نشان دادييدر فصل پا

۰۲/۰; p = ۶۸/۰ R2 =،P  ۴/۲+ Ar.aus۵/۱ +۹/۳ y =  
)P:همراه، يها ر گونهي سا  :Ar.ausيدرمنه کوه (  

براي فصول تابستان، بهار، و زمستان هيچيک از متغيرهاي         
  . باقي نماند١ونيزيستگاهي در مدل رگرس

نتايج  تحليل واريانس جهت تعيـين تغييـرات اسـتفاده از            
زيستگاه بين فصول در هـر جامعـه گيـاهي، نـشان داد کـه               

هـا در      جامعه درمنه دشـتي توسـط قـوچ ومـيش          استفاده از 
فصول مختلف، از نظر آماري تفاوت معني داري ندارد، ولـي           

                                                 
 ‐۱ Regression minimal model 

ميزان استفاده از دو جامعه درمنه کـوهي و گـون در فـصل              
  ۸شـکل  ( بهار به طور معني داري کمتر از ساير فصول بـود      

  ). ۲و جدول 
ن با در نظر گرفتن دو فاکتور زمـا  ٢تحليل واريانس دوطرفه

نيـز نـشان داد کـه بـين جوامـع           ) جوامع(و مکان   ) ها  فصل(
هاي سرگين وجود ندارد،     گياهي اختالفي از نظر تراکم گروه     

اثر متقابل مکـان و     . ولي اختالف بين فصول معني داري بود      
بـه  ). =۷۷/۰F  و  =۰p/ ۵(دار نبود     زمان در اين آزمون معني    

 نتيجـه  .همين دليل فاکتور اثر متقابل  از مـدل حـذف شـد       
آزمون تحليل واريانس دو طرفه پس از حذف اثر متقابـل از            

  ).= ۶۲/۰R2( درج شده است ۳مدل، در جدول 
تحليل رگرسيون خطي ساده رابطـه معنـي داري را ميـان            

                                                 
‐۲ Two-way ANOVA 
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هاي سرگين در دو فصل پاييز و        طبقه ارتفاعي و تراکم گروه    

زمستان نشان نداد، اما در فصول تابستان و بهار ايـن رابطـه             
در فصل تابستان با افـزايش ارتفـاع        ). ۹شکل(ني دار بود    مع

ها بيشتر است، در حاليکـه در فـصل بهـار            تراکم قوچ وميش  
ها بيشتر مورد اسـتفاده       تر توسط قوچ وميش    ارتفاعات پايين 
  . قرار مي گيرد

   

     
  

  ها بين جوامع گياهي در فصل تابستان  مقايسه تراکم نمايه‐۴ شکل             ها بين جوامع گياهي در فصل بهار   مقايسه تراکم نمايه‐۳شکل        

  

    
  

  ها بين جوامع گياهي در فصل زمستان  مقايسه تراکم نمايه‐۶ شکل        ها بين جوامع گياهي در فصل پاييز    مقايسه تراکم نمايه‐۵شکل      

  

    
  ياهي در دوره يکسالهها بين جوامع گ  مقايسه تراکم نمايه‐۷شکل               



  ۸۱                                                               ۸۷  تا۷۵، از صفحه ۱۳۹۰ ، بهار۱، شماره ۶۴زيست طبيعي، مجله منابع طبيعي ايران، دوره  نشريه محيط

 
  

 ک دوره يکسالهي در فصول مختلف در ي توسط گوسپند وحشياهيگ سه استفاده از جوامعي مقاي نتايج تحليل واريانس برا‐۱جدول 

  يمولفه آمار  زمستان  پاييز  تابستان  بهار
  مجموع مربعات  ٣٢/٤٤  ٣/٢٤  ٧٧/٧٠  ٧٥/٤
٢  ٢  ٢  ٢  df ماري ت  
٩  ٩  ٩  ٩  df خطا   
 ن مربعاتيانگيم  ١٦/٢٢  ١٥/١٢  ٤/٣٥  ٣٧/٢
٧/٠  ٤/١  ١/١  ٦/٠  F  
٥/٠  ٢٧/٠  ٣/٠  ٥/٠  P 

  
  مختلفن فصول ي بياهي از هر جامعه گيسه استفاده گوسپند وحشي مقاي نتايج تحليل واريانس برا‐۲جدول 

جامعه درمنه 
  دشتي

جامعه 
  درمنه کوهي

جامعه 
  گون

  يمولفه آمار

  مجموع مربعات  ٣/٨٨  ٤٦/٣٢٠  ٥/١١٧
٣  ٣  ٣  df ماري ت  
١٢  ١٢  ١٢  df خطا   
 ن مربعاتيانگيم  ٤٤/٢٩  ٨٢/١٠٦  ١/٣٩
١٨  ١٢  ٣  F  
٠١/٠  >٠١/٠  ٠٧/٠<  P 

  
  نتيجه آزمون تحليل واريانس دو طرفه‐۳جدول 

  يمولفه آمار  زمان  مکان  مدل
  مجموع مربعات  ٩٤/٢  ١٢/٠  ٠٧/٣
٣  ٢  ٥  df    
 ميانگين مربعات  ٩٨/٠  ٠٦/٠  ٦/٠
٥/٢٣  ٥/١  ٥/١٤  F  
۰۱/۰<P  ٢/٠ ۰۱/۰<P  P 

  
هـا و     نتايج حاصل از تحليل رگرسـيون بـين تـراکم نمايـه           

  ۴ و جـدول  ۱۰فاصله تا آبشخور در فصول مختلف در شکل     
در فصل تابستان رابطه مثبتي بين حـضور افـراد     . آمده است 

به طوري كـه بـا      )  R2 =۷۵/۰(گونه و منابع آب وجود دارد       
ها    تراکم قوچ وميش   كاهش فاصله تا منابع آبي در اين فصل       

اين همبستگي با توجه بـه شـرايط خـشك          . بيشتر مي شود  

 اگرچه اختالف بين فاصله تا منـابع        .پذير است   منطقه توجيه 
ــي    ــستان معن ــاييز و زم ــار، پ ــصل به ــست  آب در ف دار ني

 در فـصل بهـار و پـاييز نـسبت بـه             p، امـا مقـدار      )۴جدول(
ضيه نيـاز  تر است که فر زمستان به سطح معني داري نزديک    

  .  کند آبي متفاوت در فصول مختلف را تاييد مي
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  )                                 ب      )                                                           الف

  
  )                                                                           ج

ها  نتيجه آزمون توکي در باالي ستون. گون) ج يدرمنه دشت)  بيدرمنه کوه)ن بين فصول در جامعه الفي سرگيهاهوراکم گر مقايسه ت‐۸شکل 
  .ها است ن ميانگينيدار ب حروف الفباي انگليسي متفاوت به معني اختالف معني. آمده است

  

)ب )الف       
  

 ) ب(تابستان و ) الف( بهار فصل  همبستگي ارتفاع و حضور قوچ و ميش اصفهاني در‐۹شکل 
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  فاصله تا آبشخور و حضور گونه در فصل تابستان‐۱۰شکل 

  
   نتايج تحليل رگرسيون فاصله از آبشخور و حضور گونه در هر فصل‐۴جدول 

  يمولفه آمار زمستان پاييز تابستان بهار

٧٥/٠ ١/٠  ۰۹/۰  ۰ R2 
۲/۰  ٩/٠ ٣/٠  ٠١/٠ P 

  

  گيري  و نتيجهبحث
ش در  يستگاه توسط قوچ ومـ    ي از نحوه استفاده از ز     يگاه آ

هـاي هـر      هـا و ويژگـي      ل محـدوديت  ي فصل به دل   چهارطول  
فصل تابستان به علـت خـشكي و        . است اهميت   يدارافصل  

، زمـستان   گيري  جفتكمبود آب، فصل پاييز به عنوان فصل        
 هـوا، كمبـود مـواد غـذايي و فـشار طعمـه              يبه دليل سـرد   

 به عنوان فصل بره آوري و تجديد نـسل          خواري و فصل بهار   
  .ت داردياهمدر دوره زندگي گونه مورد مطالعه 

 مشخص کردن مناطق پر تراکم و کـم         ين مطالعه برا  يدر ا 
 مختلف از شمارش يها ستگاهيسه زيتراکم حضور گونه و مقا    

 يهـا  نکـه گـروه   اي  هبا توجه ب  . ن استفاده شد  ي سرگ يها گروه
ابند، استفاده از ي ي تجمع مينک دوره زما  ين در طول    يسرگ
 مشخص قابل   يها دوره يستگاه توسط گونه مورد نظر برا     يز

ــ ــمز.  اســتيبررس ــن ي ــر اي ــان برداشــتت ديگ  روش امک
 نوع پوشش گيـاهي بـه صـورت         مانندهاي زيستگاه     مشخصه

 اسـت هـاي سـرگين      همزمان و هم مکان بـا فراوانـي گـروه         
)(Campbell et al., 2004; Samuel & Fuller, 1996 .

ن روش  يـ  نشان داده است کـه اسـتفاده از ا         يمطالعات چند 

 يابيـ سه با مطالعات انجام شده توسـط دور       ي قابل مقا  يجينتا
 ,Cofft et al., 1998; Eddj & Markoumماننـد  (ييويـ راد

  .دارد در بر ) 1989
ــ ــتفاده از زيبررس ــ اس ــ ي ــاوت معن  را در  ي داريستگاه تف

با . ها نشان نداد    وچ و ميش   توسط ق  ياهياستفاده از جوامع گ   
زان اسـتفاده از جامعـه درمنـه        ي رسد م  ينظر م هوجود ب اين  
 گـر يدشتر از   يـ ز و زمـستان ب    يي در فصول تابستان، پـا     يکوه

 يکه در فصل بهار جامعه درمنـه دشـت         يجوامع بود، در حال   
 دار  يعدم وجود تفاوت معن   . گرفتشتر مورد استفاده قرار     يب

 به  يادي ز ي تا حدود  توان  مي را   ياهيدر استفاده از جوامع گ    
ن در  ي سـرگ  يهـا   موجـود در تـراکم گـروه       يهال تفاوت يدل

ش تعداد تکـرار،    يبا افزا .  دانست ياهيک جامعه گ  ي يتکرارها
ار کوچک و امکان نشان دادن تفاوت در اسـتفاده          ي مع يخطا

  Maleki Najafabadi. دشـو  مـي شتر يـ  بياهيـ از جوامـع گ 
ــ ) 2008( ــتفاده از ش ــا اس ــروهب ــا مارش گ ــرگيه ن در ي س

 موقت در فصل زمستان در منطقه امـن ربـاط           يها  ترانسکت
 را در   ي دار يات وحش موتـه تفـاوت معنـ       يترک پناهگاه ح  

ن فـصل نـشان     يـ ش در ا  يستگاه توسط قوچ وم   ياستفاده از ز  
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 ني همچنـ  ن فـصول  ي ب ياهيسه استفاده از جوامع گ    يمقا .داد

کوهي کمتـر مـورد   نشان داد که در فصل بهار جامعه درمنه       
استفاده قرار گرفت و گوسفندان وحشي بيشتر در مناطق با           

در ساير فـصول    . پوشش گياهي درمنه دشتي حضور داشتند     
 مورد استفاده قـرار  ياهير جوامع گ  يدرمنه کوهي بيش از سا    

ـ    . گرفت  يهـا  نکـه درمنـه کـوهي در زيـستگاه        اي  هبا توجـه ب
ن يـ د، ا ي رو يتر م نييتر و درمنه دشتي در ارتفاعات پا        مرتفع
ها را در فـصول       تواند مهاجرت ارتفاعي قوچ و ميش       ج مي ينتا

ـ  ي با نتـا   افنه ها ين  يا. مختلف تاييد کند   دسـت آمـده از     هج ب
ل يـ  بـه روش تحل    يستگاه گوسپند وحش  يت ز ي مطلوب يابيارز

ات وحـش موتـه     يـ  در پناهگـاه ح    ١يشناخت ان بوم يعامل آش 
)Maleki 2008 (مطابقت دارد .Maleki  که سطح  نشان داد

تري از ارتفاعات باال در تابستان مورد اسـتفاده قـوچ و            وسيع
گيـرد در حاليکـه در زمـستان و بهـار بـا               ها قـرار مـي      ميش

مهاجرت آنها به پايين دست، جامعه درمنـه دشـتي بيـشتر            
  . گيرد مورد استفاده قرار مي

ن گونه در بهار و زمستان      اي  هدهد ک    ما نشان مي   يها  بررسي
تفاعــات  کمتــر و در تابــستان و پــاييز ارتفاعــات بــاالتر را ار

تر در فصل     استفاده بيشتر از ارتفاعات پايين    . کنديمانتخاب  
هـا   ش علوفـه بهـاره در دامنـه       يـ توان به دليـل رو      بهار را مي  
بر عکس، در فصل تابستان تراکم افراد در ارتفاعـات          . دانست
ه استفاده ي در توجنتوا ميل عمده را يدو دل. ادتر استيباال ز

 استفاده از درمنه    ‐۱: از ارتفاعات باالتر در تابستان ذکر کرد      
 خنـک تـر بـودن       ‐۲. دي رو ي که در ارتفاعات باالتر م     يکوه

  .ن فصليارتفاعات باال در ا
ل رگرسـيون نـشان داد کـه در فـصل          ينتايج حاصل از تحل   

بـين  ) ۲R=۷۵/۰( بـاال    يتابستان رابطه مثبتي بـا همبـستگ      
به عبارت  .  افراد گونه و فاصله تا منابع آب وجود دارد         حضور

گر، با كاهش فاصله تا منابع آبي در اين فصل تراکم قـوچ             يد
) 2001(و همکـاران   Cardenas. شـود  مـي ها بيـشتر   شيو م 

گ هـورن تـا منـابع آبـي را در           يش ب يمتوسط فاصله قوچ وم   

                                                 
 ‐۱ Ecological Niche Factor Analysis  

 ۵۰۰۰ تـا  ۴۰۰ متر و در فـصل سـرد         ۴۰۰ تا ۲۰۰فصل گرم   
ان يـ  م ي دار يدر ساير فصول رابطـه معنـ      . يين کردند متر تع 

.  وجود نداشت  ين و فاصله از منابع آب     ي سرگ يها تراکم گروه 
 كاهش اهميت منـابع آبـي در سـاير           کننده ن مسئله بيان  يا

را نياز آبي در ساير فصول به دليل خنکي هوا يفصول است، ز
  .دشو ميکمتر 
 استفاده از يرات فصليين پژوهش نشان دهنده تغيج اي  نتا

ات وحـش موتـه     يش در پناهگاه ح   يستگاه توسط قوچ و م    يز
ا و فاصـله تـا منـابع    ي، ارتفاع از سطح درياهيجامعه گ . است
 ر گذار ين گونه تاث  يستگاه توسط ا  ي از ز  ي بر استفاده فصل   يآب

 ماننـد  يتيري مـد  يهـا تيـ توانـد در فعال    يج م ين نتا يا. است
ــاصــالح ز ــرار  ،ستگاهي ــتفاده ق ــورد اس ــگ م ــزا. ردي ش و ياف
 يهـا  ستگاهيـ د وسعت ز  توان  مي مناسب آبشخورها    يپراکندگ

از . ش دهـد  ين گونه را در فصل خـشک افـزا        ي ا يمناسب برا 
ن گونـه   يـ  ا يستگاه برا يت برد ز  يگر، در برآورد ظرف   يطرف د 

ر يـ  در پاسخ بـه متغ     آن ي رفتار يها تيالزم است به محدود   
  . مذکور توجه کرديستگاهي زيها
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