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 آبخیز آدرشک در حوضه Ochotona rufescens ارزیابی زیستگاه پایکا

 شیرکوه( -)استان یزد
 

 
 *1 سمیه اراضی

 
 ، ایران.زیستی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزدمدیریت و حفاظت تنوع  -*9

 
 

 9911 بهمن تاریخ پذیرش:          9911 آبان تاریخ دریافت: نوع مقاله: پژوهشی 

 

 دهچکی
گردد. در این پژوهش، ارزیاابی زیساتگاه پایکاا وحش محسوب میارزیابی زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت حیات

(Ochotona rufescens) آنتروپی بیشایههآبخیز آدرشک با استفاده از مدل الگوریتم در حوضه (MaxEnt)   انجاا  شاد. مبااب

( بارای تییاه نقشاه Demی برای استخراج مرز مهبقه، مدل رقاومی ارتفاا) )اصول کارتوگرافی از نقشه ژئورفرنس توپوگراف

زیساتی بارای های محای سازی لایهبهدی شده تغییرات ارتفاعی، شیب و دامهه جغرافیایی بیره گرفته شد. به مهظور آمادهطبقه

بارداری، باا اساتفاده از رو  موناهاساتفاده شاد. ن 10,3نساخه  ArcGISافازار از نر الگوریتم آنتروپی بیشیهه ورود به مدل 

انجاا  و  3131ها در بیار و تابستان سال ترانسکت خبی تصادفی و دوربین دوچشمی از طری  مشاهده مستقیم گونه و نمایه

یاب جیانی ثبت شد. اعتبارسهجی مدل با اساتفاده از سابز زیار مهحهای نقبه حضور پایکا توس  دستگاه موقعیت 11تعداد 

(AUC) نایف صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مبلوبیت زیساتگاه ن سودمهدی متغیرها با تحلیل آزمون جکو میزا

، در ای و درختچاهپیوسته با پوشش علفای، بوتاههمای و کوهستانی بهدر مهاط  صخره آبخیز آدرشک عمدتاًپایکا در حوضه

باشد. اقلیم مهاساب بارای پایکاا تیات معتادل درصد می 02ر از های بیشتمتر از سبز دریا و شیب 0022ارتفاعات بالاتر از 

چهین مشخص شد که دههد. همدرصد( از زیستگاه را تشکیل می 64/37هکتار ) 070شهاخته شد. مهاط  مبلوب برای پایکا، 

 دههد.در آدرشک، پایکاها بیشتر دامهه غربی را ترجیز می
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 مقدمه

 )آب، زيستیمحیط عوامل از ایمجموعه شامل زيستگاه

 يک در و تولیدمثل بقا برای گونه يک که است پناه( و غذا

(. تعیین 5231دارد )کابلی و همکاران،  نیاز آن به مکان

 ها اهمیت های آنها و زيستگاهوضعیت پراکنش گونه

وحش های حفاظت و مديريت حیاتسزايی در برنامهبه

تحلیل  منظوربه(. 5231دارد )عبیداوی و همکاران، 

 کننده مطلوبیتبینیهای پیشها، مدلزيستگاه گونه

ها بر اساس متغیر اند. اين مدلزيستگاه طراحی گشته

های حضور و های وابسته به دادهوابسته به دو دسته مدل

های فقط حضور ای وابسته به دادههحضور و مدلعدم

زيدی و همکاران،  ؛5232)فراشی،  شوندبندی میتقسیم

 آن زندگی محیط و بین گونه روابط تحلیل(. 5233

 و بوده شناسیدانش بوم در اساسی لهأمس يک همواره

 زيستگاه مطلوبیت سازیمدل بنیاد روابط، اين سازیکمی

اين پژوهش، برای  در (.5231است )ابراهیمی و همکاران، 

سازی مطلوبیت زيستگاه پايکا از روش بیشینه مدل

يکی از استفاده شد. مکسنت  (MaxEnt)آنتروپی 

)زيدی و  های بسیار رايج يادگیری ماشینی استالگوريتم

به  مکسنتاصل (. Phillips, 2006 ؛5233همکاران، 

)زيدی و  گرددر آنتروپی يا نزديک به واقعیت برمیکثحدا

اين مدل برای يک (. Phillips, 2006 ؛5233ران، همکا

زيستی همراه با تعدادی گونه توسط تعدادی لايه محیط

آيد و مطلوبیت هر سلول در دست مینقاط حضور گونه به

زيستی صورت تابعی از متغیرهای محیطزيستگاه را به

 از  (. مکسنت5233)زيدی و همکاران، کند بیان می

باشد و های فقط حضور میادههای وابسته به دمدل

يکی  استهای حضور در اختیار که تعداد کمی دادهوقتی

 ,.Mutsuzawa et al)گردد ها معرفی میاز بهترين مدل

  جمله از که دارد بسیاری قوت روش نقاط اين(. 1981

 هایداده دادن قرار استفاده مورد توانايی از توانمی هاآن

پاسخ  هایدن منحنیدا نمايش گسسته، و پیوسته

(Response Curves) برد  نام افزارنرم اين ساده کاربرد و

هايی که استفاده از مدل(. 5231)ابراهیمی و همکاران، 

تواند از خطاهای های حضور هستند، میتنها نیازمند داده

های عدم حضور اشتباه کارگیری دادهحاصل از به

 .(5233)زيدی و همکاران،  نمايدجلوگیری 

ای گونه (Ochotona rufescens)پايکا )خرگوش موش( 

و خانواده  (Lagomorpha)ها راسته خرگوش متعلق به

)کرمی و همکاران،  ،(Ochontonidae)پايکاها 

 Lorenzo et al., 2015; Vonk et al., 2018؛5231

Leach et al., 2014;های خراسان ( در ايران در استان

ان جنوبی، مازندران، رضوی، خراسان شمالی، خراس

گلستان، اصفهان، سمنان، تهران، فارس، يزد، کرمان، 

سیستان و بلوچستان، هرمزگان، مرکزی، همدان، 

بختیاری، لرستان، کرمانشاه، کردستان و  و چهارمحال

(. 5231آذربايجان غربی پراکنش دارد )کرمی و همکاران، 

 2000در مناطق سردسیر زندگی و در ارتفاعات بالاتر از 

شود )کرمی و همکاران، متر از سطح دريا نیز ديده می

ای فراوان است اما نوسانات شديد جمعیتی (. گونه5231

دارد و به دلیل پراکندگی وسیع در طبقه کمترين نگرانی 

(Least Concern)  فهرست سرخIUCN  قرار دارد )کرمی

(. حضور پايکای افغانی در تمام مناطق 5231و همکاران، 

 ,.Madjdzadeh et al)تانی ايران ثبت شده است کوهس

پايکاهای افغانی روز فعال هستند و در طبیعت از  .(2013

طريق مشاهده مستقیم هنگام گازگرفتن شاخ و برگ 

 ها به داخل لانه، صدای سوت و گیاهان و حمل آن

های سرگین قابل شناسايی هستند. پايکاها دارای کپه

های ی بوده و به زيستگاهاشناختی میانهآشیان بوم

ای تمايل بیشتری دارند )حسنی و همکاران، حاشیه

(. جايگاه اصلی اين گونه افغانستان است و در 5231

 5000-2100ای و کوهستانی در ارتفاع مناطق صخره

اما در  (.Habibi, 2004)کند متر از سطح دريا زيست می

 5000ه ارتفاعات ايران، پاکستان و ترکمنستان در محدود

(، 5231متر از سطح دريا )حسنی و همکاران،  2100تا 

چنین در جنوب غرب ترکیه، ارمنستان )ابراهیمی و هم

 نیز ديده  (Habibi, 2004)( و روسیه 5231همکاران، 

ای که بر روی ( نیز در مطالعه5330)  Yangشود.می

فیزيولوژی پايکاها انجام داد به توزيع پايکا در ارتفاعات 

ا و سرد مناطق کوهستانی افغانستان و ايران در بال
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متر از سطح دريا اشاره نمود.  2100تا  5000محدوده 

Halme  ( بیشترين تراکم پايکاها را در 3053و همکاران )

متر و  2200تا  3000آتراخاند هیمالايا، هند، محدوده 

متر از  2100تا  2205ها را در ارتفاع کمترين تراکم آن

مرادی، زارش نمودند )حسنی و وارستهسطح دريا گ

متر  1531تا  3500در نپال، پايکاها در ارتفاعات (. 5232

تاکنون در ايران بر (. Thipha et al., 2018)پراکنش دارند 

روی مطلوبیت زيستگاه پايکا مطالعاتی توسط ابراهیمی و 

و حسنی (، 5233خاکی و همکاران ) (،5231همکاران )

( در 5231( و حسنی و همکاران )5232)مرادی وارسته

( در 3051پارک ملی گلستان و خاکی صحنه و همکاران )

  شده لشگردر همدان انجام شده است.منطقه حفاظت

 هایاولويت نظر از تاکنون ايران در افغانی پايکای

 است گرفته بررسی قرار مورد کمتر حفاظتی و پژوهشی

 و شکاری پرندگان تغذيه در پايکاها بالای اهمیت نبايد اما

 ثرؤنقش م و پلنگ چونهم انقراض خطر در پستانداران

شود )ابراهیمی و  گرفته ناديده سازگانبوم در هاآن

(. با توجه به نقش پايکاها در زنجیره 5231همکاران، 

 ها در غذايی گوشتخواران، دشمنان طبیعی آن

آبخیز آدرشک، جانورانی چون؛ روباه معمولی حوضه

(Vulpes vulpes) ، شغال(Canis aureus ،) گرگ(Canis 

lupus ،)کفتار راه( راهHyaena hyaenaگربه ،)  وحشی

(Felis silvestris ،) کاراکال(Caracal caracal ،) پلنگ

(Panthera pardus،) سمور ( سنگیMartes foina) ،

 Falco)دلیجه  (،Vormela peregusna)بر زرده

tinnunculus،)  قرقی(Accipiter nisus ،) عقاب طلايی

(Aquila chrysaetos،)  عقاب صحرايی(Aquila 

nipalensis ) ،رو، (. از اين5230شناسايی شد )اراضی

ثیرگذار بر مطلوبیت أسازی و تعیین متغیرهای تمدل

 نتايج زيستگاه پايکا هدف اين پژوهش قرار گرفت.

ی موارد در توانمی را زيستگاه ارزيابی در آمده دستبه 

 مديريتی اقدامات زمینه در گیریتصمیم( 5 چون

 و تحقیقاتی هایپروژه (3زيستگاه(.  و گونه )مديريت

 کاربری تعیین (2. متمرکز مديريت هایدستورالعمل

 طبیعی. منابع مديريت برای ريزیبرنامه و سرزمین

 .برد کارهب محیطیزيست اثرات ارزيابی( 1 

 

 هامواد و روش

 لعهمنطقه مورد مطا

هکتار در محدوده  5101آبخیز آدرشک با مساحت حوضه

 50درجه و  11دقیقه تا  30درجه و  11عرض جغرافیايی 

دقیقه تا  20درجه و  25دقیقه شرقی و طول جغرافیايی 

کیلومتری  50دقیقه شمالی در  30درجه و  25

( و 5شهرستان مهريز، استان يزد، قرار گرفته )شکل 

نیمه بیابانی و معتدل )ارتفاعات  های اقلیمیدارای تیپ

متر( است )مطالعات آمايش استان يزد،  3000بالاتر از 

ای، درختچه (. اشکال رويشی زيستگاه؛ علفی، بوته5233

 ،(Artemisia aucheri)و درختزار از جمله درمنه کوهی 

بادام کوهی  (،Astragalus podolobus)گون 

(Tanacetum parthenium)،  نسترن(Rosa canina)، 

زبان گنجشک  ،(Cotoneaster nummularia)شیرخشت 

B.Fedtsch (Bunium)،)  سیلن الوندی(Silene 

goniocaula،)  کاروانکش(spinosa Atraphaxis) ، زرشک

کلاه میرحسن (، Berberis vulgaris)زرافشانی 

(Acantholimon flexuosum،)  زيره کرمانی(Bunium 

persicum)،  آويشن(Thymus kotschyanus ،) مخلصه

(Tanacetum parthenium،) کاغذی آلاله میوه

(Ranunculus papyrocarpus ،) گراس(Cortaderia 

Selloana) های همراه شناسايی شد که منبع و گونه

شوند وحش زيستگاه محسوب میتغذيه و پناه حیات

 (. 5230)اراضی، 
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 آبخیز آدرشک در کشور و استان یزد به همراه نقاط حضور پایکات حوضهموقعی -1شکل 

 

  بردارینمونه

برداری از نقاط حضور پايکا با در اين پژوهش نمونه

استفاده از روش ترانسکت خطی تصادفی  و دوربین 

ها )صدا، دوچشمی از طريق مشاهده مستقیم گونه و نمايه

ل لانه( در فصل بهار سرگین و گیاهان تجمع يافته در مقاب

صورت پذيرفت و در مجموع تعداد  5230و تابستان سال 

توسط  MaxEntافزار نقطه حضور قابل استفاده در نرم 22

 Global Positioning)ياب جهانی دستگاه موقعیت

System)  .ثبت شد 

 زیستیمتغیرهای محیط

 های در اين پژوهش مطابق مرور منابع، ويژگی

فتاری پايکا و خصوصیات زيستگاه مورد شناختی و ربوم

سازی زيستگاه پايکا از هشت متغیر مطالعه، برای مدل

محیطی شامل واحدهای ژئومورفولوژی، کاربری اراضی، 

منابع آبی، جاده، دامنه تغییرات ارتفاع از سطح دريا، 

های اقلیمی، درصد شیب و جهت دامنه استفاده شد. داده

یل اهمیت آب در مناطق نیمه فاصله از منابع آبی به دل

ها و تاسیسات بیابانی برای حیات جانوران، فاصله از جاده

انسان ساخت به دلیل فهم میزان دسترسی شکارچیان و 

های حساس جانوران و میزان مردم بومی به زيستگاه

های اقلیمی )تیپ اقلیمی نیمه گريزی گونه، دادهانسان

دن پايکا به تغییرات بیابانی و معتدل( به دلیل حساس بو

اقلیمی، واحدهای ژئومورفولوژی )واريزه، آبرفت و 

کوهستان(، کاربری/ پوشش اراضی )تاسیسات انسان 

ای و علفی ای با پوشش بوتهساخت، مناطق صخره

ای و علفی پراکنده، پراکنده، بستر رودخانه با پوشش بوته

زار، اراضی زار، درختزار و علفزار با تراکم بالا، درختچهبوته

دار، دار و واريزه سنگريزهشنی شامل آبرفت سنگريزه

زار و علفزار با تراکم های گرانیتی با پوشش بوتهسنگ

-2013متر و  5031-3100متوسط(، طبقات ارتفاعی )

-500درصد و  50-10درصد،  0-50متر(، شیب ) 3100

درصد( و جهت دامنه )شمال، جنوب، شرق و غرب(  10

شات تاثیر متغیرهای ارتفاع، شیب، جهت به دلیل گزار

دامنه و تراکم پوشش گیاهی بر حضور پايکا و خصوصیات 

بندی زيستگاه آدرشک مورد استفاده قرار گرفتند. طبقه

های طبقات ارتفاعی و درصد شیب بر اساس نقاط نقشه

بندی نقشه دامنه جهت )جهات حضور پايکا و طبقه

انجام  ArcGIS 10,3زار افجغرافیايی اصلی( در محیط نرم

شد. به دلیل اينکه تا کنون مطالعاتی روی پوشش گیاهی، 

وحش آدرشک ژئومورفولوژی، کاربری اراضی و حیات

انجام نشده است لذا برای رسیدن به اهداف پژوهش 

های متغیرهای زيستی از طريق بازديدهای حاضر، نقشه

 Googleافزار ها در نرممیدانی و تفسیر چشمی پديده

Earth  ترسیم و طی بازديدهای میدانی نقاط کنترل

های تهیه شده توسط زمینی برای ارزيابی صحت نقشه

ياب جهانی برداشت شد و نقشه واقعیت دستگاه موقعیت
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 های نهايی متغیرهای زيستی در زمینی و کلیه نقشه

 تهیه شدند. صحت و دقت  ArcGIS 10,3افزار نرم

توسط اطلاعات نقشه واقعیت بندی شده های طبقهنقشه

های جهت زمینی ارزيابی و اثبات شد. برای ساخت نقشه

 سازمان ( Dem)دامنه و شیب از مدل رقومی ارتفاع 

 برداری کشور استفاده شد.نقشه

 سازی مطلوبیت زیستگاهمدل

 MaxEntافزار زيستی به نرمهای محیطبرای ورود لايه

روی هم گذاری داشته ها قابلیت لازم است تا کلیه نقشه

ها تمام سطح محدوده باشند و لازم است تا تمامی لايه

نمايی و سیستم مطالعاتی را پوشش دهند و دارای بزرگ

اطلاعات جغرافیايی يکسانی باشند )حسینی و همکاران، 

از روی  ArcGISافزار (. بدين منظور در محیط نرم5231

کارتوگرافی نقشه توپوگرافی ژئورفرنس شده مطابق اصول 

( مرز محدوده مطالعاتی ترسیم و 5231)همراه و مقیمی، 

تهیه شد. از مرز تهیه شده به عنوان قالب يکسان برای 

های يکسان ها ويژگیها استفاده شد تا کلیه نقشهنقشه

سازی مطلوبیت زيستگاه پايکا، داشته باشند. برای مدل

 ArcGISافزار زيستی در محیط نرمهای محیطابتدا لايه

( قابلیت تلفیق 20×20آماده و با اندازه سلول مشترک )

 Excel 2013افزارپیدا نمودند. نقاط حضور پايکا نیز در نرم

زيستی به همراه های متغیرهای محیطآماده شدند. لايه

منظور بهشدند.  MaxEntافزار نقاط حضور پايکا وارد نرم

توان در ار میافزهای آماری ساده توسط نرمانجام آنالیز

 Random testهای آزمون )قسمت درصد داده

percentageهای حضور را به عنوان (، درصدی از داده

درصد  00-01های آموزشی وارد کرد. که معمولا داده

های آموزشی نقاط حضور به صورت تصادفی برای داده

مانده برای درصد باقی 31 -20جهت آموزش مدل و از 

برای اجرای مدل  شود.ل استفاده میارزيابی نتايج مد

درصد با  31های آزمون نهايی مطلوبیت زيستگاه از داده

، 3برابر با  (Regularization multiplierضريب تنظیم )

، 50000( برابر با Backgroundزمینه )نقاط حضور پس

درصد حضور آموزشی  50( برابر با Thresholdآستانه )

(10 percentile training presence (10 PTP) ) و تکرار

های آموزشی با که در آن داده(، Bootstrap)استرپ بوت

جايگزينی از نقاط حضور، با تعداد نمونه و برداری نمونه

، استفاده شوندبرابر با تعداد کل نقاط حضور انتخاب می

استرپ، تعدادی از نقاط حضور در هر . با بوتشده است

که طوریضور برابر است بهمجموعه با تعداد کل نقاط ح

د های تکراری خواهنهای آموزشی رکوردمجموعه داده

 ,.Phillips & Dudik, 2008., Young et al) داشت

که  Logesticsبرای سهولت در تحلیل از فرمت  (.2011

 بندی بین بازه صفر و يک، نقشه مطلوبیت را طبقه

فرض کند، استفاده شد. ساير تنظیمات، در حالت پیشمی

ای از زيستگاه دامنه قشه مطلوبیتافزار باقی ماند. ننرم

صورت کند. نقشه بهمطلوبیت را برای زيستگاه ارائه می

دهنده باشد. يک نشانپیوسته و از صفر تا يک می

دهنده مطلوبیت پايین است. مطلوبیت بالا و صفر نشان

 Suitability)بدين منظور با استفاده از آستانه مطلوبیت 

threshold) ای بندی شده و نقشهها طبقهاينگونه نقشه

آيد که سطح زيستگاه را به دو طبقه مطلوب و دست میبه

 ;Phillips & Dudik, 2008) کندبندی میمطلوب طبقهنا

Young et al., 2011.)  با استفاده از اطلاعات فايل 

 percentile training presence 10ها، عددبینیپیش

Logestics  بندی نقشه میانگین برای طبقه 251/0برابر با

استفاده شد.  ArcGISافزار مطلوبیت زيستگاه در نرم

افزار نرممحاسبه مساحت منطقه مطلوب برای پايکا از 

ArcGIS  و درصد مساحت نیز ازExcel  .استفاده شد 

 اعتبارسنجی مدل

 Receiver) سنجی مدل از سطح زير منحنیاعتبار برای

operating characteristic )ROC شود استفاده می

(Young et al., 2011.)  سطح زير منحنیAUC  يک

گردد. را شامل می 1/0-5بین از اعداد  ایدامنه ،مدل

کننده تصادفی بودن بیان 1/0سطح زير منحنی برابر با 

تر باشد، میزان چه اين مقدار به يک نزديکمدل و هر

 ,.Young et al)شد  خواهدقدرت تشخیص مدل بیشتر 

بینی به معنی پیشباشد  يکاگر مقدار آن برابر با  (.2011

کامل بدون حذف هیچ يک از نقاط حضور است. اگر 

دهنده عملکرد بسیار بالاتر باشد نشان 3/0مقدار آن از 
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و دهنده عملکرد خوب نشان 0/0مقدار بالاتر از ، خوب

 قابل قبول مدل است بیانگر عملکرد 0/0مقدار بالاتر از 

 .(5230پور و همکاران، )مالک

تعیین میزان سودمندی و درصد سهم متغیرهای 

 زیستیمحیط

گذار بر ثیرأهای تمتغیر، MaxEntافزار در محیط نرم

و ( Jackknife)يف ناآزمون جکبا  پايکايستگاه ت زمطلوبی

های پاسخ گونه به منحنیتوسط  درصد سهم هر متغیر

تعیین  (Create response curves)محیطی  هایويژگی

 (.Young et al., 2011)شد 

 

 

 نتایج

 نمودار گرافیکی تحلیل میانگین ناحیه حضور گونه

Omission در شده بینیپیش منطقه و حذف میزان 

 ,.Young et al)دهد می نشان را مختلف هایآستانه

خطای  دهنده مقدارسیاه نشان خط نمودار، در (.2011

 خطا )محدوده نارنجی( مقدار سبز خط. است صفر ابر بابر

 مقدار قرمز )محدوده آبی( خط آزمون و هایداده برای

محدوده  در اين پژوهش. است تعلیمی هایداده برای خطا

 دارد و نمايانگر قرار سیاه خط نزديک و زير در نارنجی

 Morovatiقابل قبول بودن نتیجه مدل ) کم خطا و مقدار

et al., 2014.است )  

 
نمودار میانگین نقاط عدم حضور و محاسبه ناحیه حضور گونه -2شکل 

 
 پایکازیستگاه  آمده برای مطلوبیت دستنمایی مدل بهمیزان درست -3شکل 
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استرپ با دو تکررار سرطح زيرر در اين پژوهش، روش بوت

دسرت آورده اسرت کره را بره310/0برابر با  ROCمنحنی 

نمايانگر قدرت تشخیص بسیار بالرای مردل در شناسرايی 

 باشد. مناطق مطلوب زيستگاه پايکا می

نرايف نشران داد کره متغیرهرای نتايج تحلیل آزمون جک

مترر  3100درصد، ارتفاع بالراتر از  10های بیشتر از شیب

تررين متغیرهرای ماز سطح دريا و تیپ اقلیمی معتدل مه

(. از 1ثیرگذار بر مطلوبیت زيستگاه پايکا هستند )شرکل أت

تررين درصد مهم 10های بیشتر از اين میان، متغیر شیب

متغیرر و بررر اسراس منحنرری پاسرخ گونرره بره متغیرهررای 

ثیر مثبررت و افزايشرری بررر میررزان مطلوبیررت أزيسررتی، ترر

بر همین اساس متغیرهای ارتفراع بالراتر از زيستگاه دارد. 

زار، دامنرره غربرری و مترر، اقلرریم معترردل، درختچرره 3100

ثیر مثبرت أای بر میزان مطلوبیت زيستگاه تمناطق صخره

ثیر منفی و معکروس أو مستقیم دارند و ساير متغیرها از ت

بر مطلوبیت زيستگاه پايکرا برخروردار هسرتند. در حالرت 

ثیر را بر أفاصله از آبراهه بیشترين ت حذف متغیرها، متغیر

ای که با حذف اين متغیرر مطلوبیت زيستگاه دارد به گونه

ای برر میرزان مطلوبیرت ثیر قابل ملاحضهأسازی، تاز مدل

 شود.زيستگاه مشاهده می

العمررل گونرره نسرربت برره هررای عکررسمنحنرری 1شررکل 

 دهررد. مطررابق زيسررتی را نشرران مرریمتغیرهررای محرریط

آبخیررز آدرشررک، ل مکسررنت، در حوضررهبینرری مرردپرریش

درصد از کل 11/50هکتار، معادل  301مساحتی به مقدار 

 زيسررتگاه، منرراطق مطلرروب زيسررتگاه پايکررا را تشررکیل 

 (.  1دهند )شکل می
 

 

 
 نایفزیستی بر اساس آزمون جکمیزان سودمندی متغیرهای محیط -4شکل 
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 زیستینمودارهای پاسخ گونه به متغیرهای محیط -5شکل

 

 

 نمودارهای پاسخ گونه به متغیرهای محیطزیستی -5شکل 
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آبخیز آدرشک نقشه مطلوبیت زیستگاه پایکا در حوضه -6شکل

 بحث
 نتايج مدل مطلوبیت زيسرتگاه پايکرای افغرانی در حوضره

دهرد کره در ايرن منطقره، پايکرا آبخیز آدرشک نشان می

پیوسرته دارای ارتفراع همای و کوهستانی بهق صخرهمناط

 10های بیشرتر از متر از سطح دريا، شیب 3100بالاتر از 

دهد. بازديدهای میدانی درصد و دامنه غربی را ترجیح می

لای شرکاف در زيستگاه نشان داد که پايکاها لانه را در لابه

زی سراسازند و برای لانهای میها و در مناطق صخرهسنگ

ها نیاز دارند. پايکای افغرانی در زيسرتگاه اصرلی به صخره

 هررا در خررودش )ارتفاعررات افغانسررتان( لانرره را در صررخره

 سررازد هررا مرریهررا و ريشرره درختچررهزيررر شررکاف سررنگ

(Habibi, 2004 و مطرابق نترايج پرژوهش حاضرر، رفترار )

 سازی پايکا در آدرشک با رفتارش در زيسرتگاه اصرلیلانه

اشد. در اين پژوهش، تمام مناطق مطلوب پايکا بمشابه می

اند و نمايانگر تمايل پايکا به در حاشیه زيستگاه قرار گرفته

 ای است و اين نتیجه با نتايج پژوهشهای حاشیهزيستگاه

( در پررارک ملرری گلسررتان 5231حسررنی و همکرراران )

هرای برا مطابقت دارد. بیشتر مساحت آدرشرک را واريرزه

زار و علفزار با تراکم بالرا تشرکیل داده هپوشش گیاهی بوت

است و مطابق نمودار پاسخ گونه به متغیرها، پايکا از ايرن 

های مورد علاقره کند. پايکا يکی از طعمهمناطق دوری می

( و مطابق 5231گوشتخواران است )ابراهیمی و همکاران، 

رسد از لانه نظر میتحلیل نقشه مطلوبیت زيستگاه پايکا به

گیرد و به دلیل پاهای کوتاه و پرزهرای چندانی نمی فاصله

هرای گیراهی برا کف پا حرکت بر سطوح خاکی و پوشرش

تراکم بالرا بررای گونره دشروار و باعری کنردی حرکرت و 

شود. نمودار پاسرخ گونره بره میخواری افزايش نرخ طعمه

درصد نشران داد کره پايکرا از  50تر از متغیر شیب پايین

رسرد در کند. به نظر میح دوری میمناطق دشتی و مسط

مناطق مسطح امکان پنهان شدن برای گونه وجود ندارد و 

ها بالرا باشرد. در زيسرتگاه خواری در اين مکاننرخ طعمه

زار نیز مشاهده آدرشک اشکال رويشی درختزار و درختچه

شود که درختزارها در مناطق مسطح زيسرتگاه توسرط می

بق نتايج پژوهش حاضرر پايکرا اند و مطاانسان کاشته شده

چنرین جا نشان نرداده اسرت. هرمتمايلی به حضور در آن

ای زارهايی که در مناطق صرخرهمشخص شد که درختچه

-زيستگاه وجود دارند برای پايکا جاذب و گونه از درختچه

ای وجرود دارنرد زارهايی که در منراطق مسرطح و واريرزه
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و همکراران فاصله گرفته اسرت. نترايج مطالعرات حسرنی 

( در پرارک ملری گلسرتان نشران داد کره پايکررا از 5231)

کند و برا نترايج پرژوهش حاضرر مناطق مسطح دوری می

مطابقت دارد. بنابر نتايج پژوهش حاضر پايکرا بره منراطق 

هم پیوسته وابسته است و از منراطق مسرطح ای بهصخره

 ای نیازهرررایکنرررد زيررررا منررراطق صرررخرهدوری مررری

سرازند و در منراطق ت گونه را فراهم مریسازی و امنیلانه

باشد. خواران بالا میمسطح امکان شکار گونه توسط طعمه

سیسات أنمودار پاسخ گونه به متغیرهای فاصله از جاده و ت

انسان ساخت نشان داد که پايکا از منراطقی کره احتمرال 

کند. پايکا در ارتفاعرات حضور انسان وجود دارد دوری می

هرايی کره هریچ سرکونتگاه ستان در مکانکوهستانی افغان

( و Habibi, 2004کنرد )انسانی وجود نردارد زنردگی مری

 نتررايج پررژوهش حاضررر نیررز بررا رفتررار گونرره در زيسررتگاه 

دهرد. از آنجرايی کره برا اش تطابق خوبی نشان مریاصلی

شرود ای کاسرته مریافزايش ارتفراع از غنرا و تنروع گونره

رسرد کره پايکرا در مری( به نظرر 5231)ملکیان و باقری، 

هايی را که از تنوع گیاهی بالاتری نسربت ارتفاعات، صخره

ها برخوردار هستند را برای زيستن تررجیح به ساير بخش

دهند. در اين پژوهش، دامنه غربی برای پايکا جراذب و می

هرای ترجیحی شناخته شده است کره برا نترايج پرژوهش

شرده اظت( در منطقه حف3051و همکاران )خاکی صحنه 

( در پرارک 5231در همدان و حسنی و همکراران ) لشگر

هرای های غربی از دامنهملی گلستان مطابقت ندارد. دامنه

( 5233آيند )برنامه آمايش استان يزد، گرم به حساب می

های گرم گیاهان رشد بهتری دارند و زودتر بره و در دامنه

دارد ترا جايی که پايکا عرادت رسند و از آنمرحله اوج می

آوری و بررای هرا جمرعگیاهان را در مرحله اوج رشرد آن

( در فصرل 5233زمستان ذخیره کند )خاکی و همکاران، 

تابستان در دامنه غربی و اقلریم معتردل حضرور بیشرتری 

داشته است و سبب مطلوبیت دامنه غربی شده اسرت و از 

که بدن پايکا ويژه اقلریم سررد اسرت، نسربت بره جايیآن

 ارت بالرا و تغییررات آب و هروا بسریار حسراس درجه حرر

( در آدرشک از اقلیم نیمه Thipha et al., 2018باشد )می

های جنوبی که در فصل بهرار و تابسرتان از بیابانی و دامنه

 حرررارت بالررايی برخرروردار هسررتند دوری کرررده اسررت. 

ثیرگرذار أترين متغیرر تدرصد مهم 10های بیشتر از شیب

گاه پايکا در آدرشک شناخته شده است بر مطلوبیت زيست

مرررادی در پررارک ملرری و بررا مطالعررات حسررنی و وارسررته

و همکراران در همردان خاکی صرحنه ( و 5232گلستان )

درجه 51غالب  ( که زيستگاه مطلوب پايکا را شیب3051)

تعیین نموده است، مطابقت ندارد. دلیل اين امرر، تفراوت 

يکديگر است. نمرودار  ها باخصوصیات توپوگرافی زيستگاه

دهد کره ها نشان میپاسخ گونه به افزايش فاصله از آبراهه

ها مطلوبیت زيستگاه برای پايکرا با افزايش فاصله از آبراهه

يابد. در بازديدهای میردانی مشرخص شرد کره افزايش می

مین آب مورد نیراز بردن خرود در نزديکری أپايکاها برای ت

اما بررای جلروگیری از  ؛ازندسها لانه میها و چشمهآبراهه

گیرنررد. آب گرفتگرری لانرره، از مسرریر آبراهرره فاصررله مرری

( در پررارک ملرری 5231مطالعررات حسررنی و همکرراران )

هرا فاصرله گلستان نیز نشان داد که پايکا از مسیر آبراهره

گیرد و با نتايج پژوهش حاضر مطابقرت دارد. مجمروع می

رشک پايکا نتايج پژوهش حاضر نشان داده است که در آد

ی با پوشش علفری هادر مناطق مرتفع کوهستانی و صخره

زارهرای درمنره، ارژن، برادام ای پراکنرده، درختچرهو بوته

هررای همررراه، دور از کرروهی، نسررترن، شیرخشررت و گونرره

کند و از مناطق مسطح و فضرای جوامع انسانی زندگی می

 هرا و اراضریهرا، واريرزهباز مانند بسرتر رودخانره، آبرفرت

خواری و عدم امکان کشاورزی به دلیل کاهش فشار طعمه

 کند.پنهان شدن دوری می

با توجه بره نترايج پرژوهش حاضرر، پهنره ژئومورفولروژی 

ای بررای مرديريت و حفاظرت جمعیرت پايکاهررای صرخره

 شود.آبخیز آدرشک مهم شناخته میساکن در حوضه

 

 قدردانیتشکر و 

يران نژاد پراريزی بدينوسیله از جناب دکتر محمدحسین ا

زيست دانشگاه يزد به دلیل همکاری استاديار گروه محیط

آبخیرز آدرشرک آوری نقاط حضور پايکا در حوضهدر جمع

 آيد.عمل میهقدردانی ب
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 Abstract 
Habitat assessment is one of the pillars of wildlife management and protection. In the study, 

the evaluation of Pika habitat in Adoroshk watershed was performed using the maximum 

entropy algorithm model (MaxEnt). According to the principles of cartography from the 

geographic reference map topography to extract the boundary of the region, the digital 

height model for the preparation of the classified map (Dem) of elevation changes, Slope 

and geographical domain were used. In order to prepare the environmental layers to enter 

the model MaxEnt, ArcGis software version 10.3 was used. Sampling was performed using 

random linear transect method and binoculars through direct observation of cheeks and 

indexes in spring and summer of 2019 and the number 33 points of Pika,s presence were 

recorded by GPS. Validation of the model was performed using the area under the curve 

(AUC) and the usefulness of the variables by analyzing the Jacknife test. The results showed 

that the desirability of Paika habitat in the Adoroshk watershed is mainly in rocky and 

mountainous areas with grass and shrubs at altitudes above 2500 meters above sea level and 

slopes. It is more than 50%. The climate was considered suitable for temperate pike. 

Favorable areas for Paika constitute 275 hectares (17.46%) of the habitat. It was also found 

that in Adoroshk, Paikas prefer the western slope. 

 
Key words: Habitat Assessment, Pika (Ochotona Rufescense), Watershed, Yazd, Maximum 

Entropy Algorithm.
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