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انتخاب سواحلی در بیرون شهر قشم به عنوان مناطق حفاظت شده که برخی فعالیت هاي مخرب گردشگري ) 7
  در آن ممنوع اعالم گردد

پیشنهادات فوق سبب افزایش آگاهی عمومی به منظور کاهش اثرات مخرب گردشگري، حفظ تنوع زیستی  
و باال بردن توان اکولوژیک ،زیبایی شناسی و  افزایش مناطق بین جزر و مدي سواحل صخره اي جزیره قشم 

  .جلب گردشگران خواهد شد

تحت ناحیه  ناحیه  فاقد اثر گردشگر، ،طرح نمونه برداري نامتقارنجزیره قشم، مناطق بین جزر و مدي، :کلمات کلیدي
  اثر گردشگران

  

  Clamydo s) مقایسه انتخاب زیستگاه زمستانه و النه گذاري  هوبره آسیایی

macqueenii)  
  در استپ هرات، استان یزد

  3وحیدري، فتح اله 2، همامی ، محمود  رضا 1آقانجفی، شیرین
  دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد1

  دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان2
  اداره محیط زیست خاتم،  یزد 3

  

هاي گذشته بر اثر تخریب  اي پرچمدار و متعلق به فون پاله ارکتیک است که جمعیتهاي آن در طی دهه گونه هوبره

آسیب در رده  IUCNزیستگاه ، قاچاق و قوشبازي در نواحی پراکندگی خود کاهش یافته به طوري که در ارزیابی 

استپهاي مرکزي ایران  را جهت زمستان جمعیتهایی ازهوبره آسیایی ).IUCN, 2008( قرار گرفته است )VU(پذیر
تاکنون مطالعات اندکی پیرامون انتخاب زیستگاه این گونه در ایران انجام شده .کنند  گذرانی و زادآوري انتخاب می

هدف از این مطالعه بررسی متغیرهاي زیستگاهی موثر بر انتخاب زیستگاه  زمستانه و النه گذاري  این پرنده در . است

پوشش گیاهی غالب منطقه شامل . باشد می جنوب استان یزد  هراتتگاههاي این پرنده دراستپ یکی از زیس
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Artemisia sieberi, Seidlitzia rosmarinus,  

zygophyllum atriplicoides اراضی کشاورزي منطقه . میلی متر است 100متوسط بارندگی منطقه . باشد می

زیستگاه بررسی انتخاب . باشد ه کاري نیز در منطقه رو به افزایش میبه کشت یونجه و منداب تخصیص یافته و پست

از روش ) اي اي یا درختچه بوته(مقیاس کالن با توجه به جوامع گیاهی و تیپ زیستگاه در  1386سال در  زمستانه
درصد ( گیري و در مقیاس خرد از طریق مقایسه متغیرهاي زیستگاهی  شمارش پلتهاي هوبره در واحدهاي نمونه

در مناطق حضور و ) اي، فاصله تا مزارع پوشش گیاهی ، تراکم و ارتفاع پوشش گیاهی به تفکیک گونه، غناي گونه
جهت بررسی مناطق . انجام گرفت 10*10با استفاده از کودراتهایی به ابعاد ) پالتهاي جفتی و تصادفی(عدم حضور 
 1386الی  1383اواسط اردیبهشت ماه سال  اواسط اسفندماه تا از هکتار 8000 اي به وسعت منطقهالنه گذاري 

با مناطق شاهد که به طور تصادفی انتخاب شده بودند از  گذاري النه مناطقیژگیهاي و.مورد مطالعه قرارگرفت
در صد کل پوشش وتراکم و ارتفاع پوشش به تفکیک گونه، فاصله تا (طریق کمی کردن متغیرهاي زیستگاهی 

نتایج در رابطه با انتخاب   .متري مقایسه گردید 10*  10در کوآدراتهاي ) هاي گیاهی ، تعداد النه حشرات لکه
هوبره زیستگاهی با درصد پوشش باال را انتخاب می ) چشم انداز(اه زمستانه هوبره نشان داد در مقیاس کالن زیستگ
در حالی که در مقیاس خرد . اي بود اي باالتر از زیستگاه درختچه در این مطالعه تراکم پلتها در زیستگاه بوته. کند

اي بین نقاط  در زیستگاه بوته.اهی پایین تر  استهوبره نقاطی را انتخاب می کندکه از لحاظ درصد پوشش گی
از لحاظ درصد پوشش کل ، در صد پوشش گیاهی )  تصادفی -پالتهاي جفتی( حضور هوبره  و نقاط عدم حضور

مدل کمینه به دست آمده با استفاده از . درمنه و درصد پوشش گیاهی اشنان  اختالف معنی داري وجود داشت
به نظر . اي، زیستگاه و تاثیر منفی  فاصله از مزارع را نشان داد تاثیر مثبت غناي گونه تجزیه و تحلیل کواریانس 

. کند رسد تراکم باالي پوشش گیاهی در دو زیستگاه درمنه و اشنان براي هوبره پناه گرمایی و حفاظتی ایجاد  می می
نتایج ما در . توسط هوبره می باشدهواي سرد در شبهاي زمستان یک دلیل خوب براي انتخاب جوامع گیاهی متراکم 

؛ ون هزیک و 1997کامبرا و اسمیت، [ مقیاس خرد با دیگر مطالعات انجام شده در سایر کشورها هم خوانی دارد
بیشتر ]. در امارات  1997در پاکستان و لونی و همکاران،  2003در عربستان؛ میان و همکاران،  1999سدون، 

در مقیاس خرد بررسی شده است و نتایج ما نشان داد که این گونه نواحی باپوشش مطالعات انتخاب زیستگاه هوبره 
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مطالعه ما از دیگر مطالعات انجام شده متفاوت بود ونشان داد که در مقیاس چشم انداز . پایین را انتخاب می کند
بنابراین . زارع وابسته استهم چنین هوبره به م. کند اي باالتر انتخاب می هوبره نواحی با تراکم پوشش و غناي گونه

نتایج در رابطه با انتخاب زیستگاه النه گذاري . هاي توسعه کشاورزي حساس شوند آنها ممکن است به استراتژي
ها به طور تصادفی انتخاب نشده  و هوبره نقاطی با تراکم پوشش گیاهی پایینتر که از  هوبره نشان داد که آشیانه

هاي گیاهی فاکتورهاي مهمی در  تراکم پوشش گیاهی و فاصله از لکه.فاصله دارد  هاي نسبتاً متراکم گیاهان لکه
این  ساختار زیستگاهی با سایر مطالعات انجام شده در محدوده پراکنش این . باشد گذاري می انتخاب مناطق النه

هوبره  ن دادهدر عربستان نشا) 1997 کامبرا و همکارن،(مطالعات  .گونه در کشورهاي آسیایی مطابقت دارد
در چین هوبره زیستگاههایی  ).زیستگاههاي باز و داراي پوشش گیاهی پراکنده را براي جفت گیري ترجیح می دهد

یانگ و (دهد واز پوشش مرتفع اجتناب می کند  گذاري ترجیح می را براي النه)15-25(%با پوشش گیاهی کم
ماده در فصل زادآوري علفزارهاي بلند را که عالوه بر هاي آفریقایی  در مراکش هوبره بالعکس). 2003همکاران، 

ما  جهت ادامه )2007هینگرات و همکاران، (دهند  غذا، پناهی را براي جوجه آوري فراهم می کند را ترجیح می
در  انتخاب مناطق  کار در منطقه انتخاب زیستگاه هوبره را به تفکیک دو جنس نر و ماده  و اثر تراکم روباه  را 

  . کنیم گذاري پیشنهاد می النه
  

  اهکارهاي نگهداري بذر درختان جنگلی زاگرس براي زمانهاي مختلفر
 2و ذوالفقاري، رقیه*1یی، رقیهقاآ

  دانشگاه یاسوج 1
  دانشگاه یاسوج 2

Email: aghaie_64@yahoo.com 
  

درختان و درختچه هاي جنگلی به لحاظ حفظ آب و خاك، تامین نیازهاي مختلف بشر، حیات وحش و غیره 
اما آنها هم از نظر وسعت و هم تنوع در حال کاهش می باشند و در مواردي هم . داراي  اهمیت زیادي می باشند

همترین جنگلهاي کشور از جنگلهاي زاگرس یکی از م. انقراض بعضی از جنس ها وگونه ها گزارش شده است
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