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هاي گوسفندوحشي در منطقه حفاظت شده هاي مورفولوژيكي زيرگونهمطالعه ويژگي
   هفتادقله در فالت مركزي ايران

  يامير انصار

 محيط زيست گروه ،كشاورزي و منابع طبيعيدانشكده  ،دانشگاه اراك اراك،

  22/8/96 :تاريخ پذيرش  25/12/95 :تاريخ دريافت

  چكيده
با دارا بودن  فالت مركزي ايران .هاي پستانداران استترين جنستكامل و سيستماتيك يكي از پيچيده ازنظر Ovisجنس 
از گونه گوسفند  توجهي قابلهاي بنابراين جمعيت ،باشدمرتفع و گسترده زيستگاه مطلوب گوسفند وحشي مي هاي كوه رشته

- اين مطالعه بااستفاده از ويژگي. در مركز اين فالت قراردارد ههفتادقل شده حفاظتمنطقه . گرددوحشي دراين منطقه مشاهده مي

الشه شكار شده  ،اياز دوربين تله شده ثبتگوسفند وحشي كه توسط تصاوير  مورفولوژي شاخ، رنگ و الگوي پوشش بدنهاي 
 دودرهدر  گونه اينانجام شد و اطالعات بدست آمده از سرشماري  هفتادقلهو همچنين مشاهده مستقيم گوسفند وحشي در منطقه 

از  زيرگونهسه  هفتادقلهدهد در منطقه نتايج نشان مي. گرديد وتحليل تجزيه SPSS16افزار نرمچكاب و سيبك منطقه هفتادقله با 
و يك ) Ovis orientalis isphahanica( و اصفهان) Ovis ammon gmelini( ارمني زيرگونهدو . گوسفند وحشي وجود دارد

پراكندگي . مشاهده گرديد در منطقه) Ovis orientalis arakica(بنام گوسفند وحشي اراك  پيشنهادي جديد يا هيبريد زيرگونه
 بهبيشترين جمعيت گوسفند وحشي . است يافته گسترش هفتادقلهگوسفند وحشي اصفهان و گوسفند وحشي ارمني تا منطقه 

مطالعه آينده بايد برروي مورفومتريك تطبيقي و بررسي ژنتيكي .. باشداراك و ارمني مي ،اصفهان هاي رگونهزيمربوط به  ترتيب
  . متمركز شود قله هفتادگونه پيشنهادي جديد در منطقه شدن وضعيت زيربمنظور مشخص

  قله هفتاداي و منطقه دوربين تله ،هاي مورفولوژيكيويژگي ،گوسفند وحشي اراك :كليدي هايواژه

  a-ansari@araku.ac.ir: پست الكترونيكي،   09188623955: نويسنده مسئول، تلفن

  مقدمه
-ترين جنساز پيچيده Ovisاز نظر تكامل و سيستماتيك جنس 

در طول دو قرن گذشته بر اساس  .هاي پستانداران مي باشد
بندي و شناسي و توزيع جغرافيايي، طبقهمعيارهاي ريخت

 است شده ارائهتجديد نظرهاي زيادي براي اين جنس 
پيشنهاد كرد كه همه  1963در سال نادلر و هوفمن  ).12(

هستند، اما  گونه يكهاي گوسفندان وحشي از جمعيت
آنها در صفاتي ). 15( است شده  شناختهگونه هفت تاكنون

مانند اندازه بدن، مورفولوژي شاخ، رنگ، الگوي پوشش 
باهم تفاوت  و توزيع جغرافيايي مموزووتعداد كر بدن،
  ).9و  7( ،)1شكل ( دارند

بندي در كتاب پستانداران دنيا در سال براساس آخرين رده
بنام  گونه يكهاي ايران تحت تمام قوچ و ميش 2005

)Ovis aris (باشدمي )در سال  لودوينگ همچنين ).19
اوريال و هاي تفاوتي بين قوچ و ميش گونه هيچ 1998

- كرمان قائلالبرز و قوچارمني و همچنين هيبريدهاي قوچ
 58را كه  هايي قوچولي برخي از محققان  .)14( استنشده

هايي از و قوچ) Ovis orientalis(دارند اوريال  مكروموزو
  دارند موفلون مكروموزو 54قبيل قوچ ارمني را كه 

)Ovis gmelini (هاي برخي ديگر نيز قوچ و ميش نامند مي
از . شناسندمي) Ovis ammon(بنام  گونه يكايران را تحت 
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طبيعي  منابع و طبيعت از حفاظتالمللي  بين اتحاديه نظر
 استشده گنجانده پذير آسيبدر رده  گونه گوسفند وحشي

قوچ وحشي شامل قوچ اوريال، قوچ  7تاكنون ). 13(
 و البرز مركزيتان، قوچارمني، قوچ اصفهان، قوچ الرس

 ).2شكل ( )5( استشدهكرمان در ايران شناساييقوچ

 ها در برخي از مناطق كشور مانندوليكن عالوه براين قوچ
 ،خوزستان ،حاشيه كوير مركزي و كوير لوت ،منطقه اراك

- هايي زندگي ميشرقي ايران قوچكرمان و جنوب ،شيراز

  ).5( اندتوصيف نشدهكنند كه بعلت كمبود اطالعات هنوز 

  
  .دهد را نشان مي 1971و همكاران در سال نادلر بندي  نقشه توزيع جغرافيايي هفت گونه گوسفند وحشي براساس طبقه -1شكل 

  
  .1978سال  و همكاران دروالدز اساس مطالعات  هاي ايراني برشكل ظاهري و تعداد كروموزوم در قوچ -2شكل 

 زاويهبدليل قرارگرفتن در مركز كشور و استان مركزي 
هاي مركزي كوهپيشالبرز و زاگرس و  كوه رشتهبرخورد دو 

شرايط  گسترده وهاي مرتفع كشور و دارا بودن كوه
 نمودهايجاد  وحشي گوسفندزيستگاهي مطلوب براي 

در استان  زيست محيطمهمترين مناطق چهارگانه . است
، الوند قم مناطق هفتادقله اراك، پلنگ درهمركزي شامل 
راسوند شازند و جاسب دليجان  ،اصفهانخمين، موته 

هاي جمعيت ،بدليل وجود زيستگاه مطلوب .باشند مي



 1397، 3، شماره 31جلد                                                                                )         مجله زيست شناسي ايران(مجله پژوهشهاي جانوري 

236 

از گوسفند وحشي در اين مناطق بويژه در  توجهي قابل
 ).3و  2( گرددمشاهده مي هفتادقله شده حفاظتمنطقه 

-هاي مورفولوژيكي زيرگونهبدليل ناشناخته بودن ويژگي

اراك  هفتادقلههاي منطقه بويژه قوچ وحشي گوسفندهاي 
واقع در فالت مركزي ايران انجام اين مطالعه ضروري 

  .باشدمي

  روشها و مواد
هفتادقله با مساحتي  شده حفاظتمنطقه : موردمطالعهمنطقه 

شرقي اراك و شمالكيلومتري  25هكتار در  97407برابر با 
مركزي هاي اراك، محالت و خمين در استان بين شهرستان
33 55ً هاي جغرافياييبين عرض -شمالي و طول 34َ 19ً و َ

57  هاي جغرافيايي ً 49 50 22ً و  َ . است شده واقعشرقي  َ
 شده ارائهموقعيت اين منطقه در استان مركزي ) 3شكل (در 

 شكارممنوعبعنوان منطقه  1349اين منطقه از سال . است
ء ارتقا شده حفاظتمنطقه عنوان ب 1352و در سال  شده اعالم
هاي متعددي كه در كتيبهو  ها نوشته سنگبراساس . يافت

 اين منطقه وجود دارد، قدمت اين منطقه بعنوان شكارگاه
. رسدسال مي چهارصدبه بيش از  بز وحشي قوچ و ،پلنگ

اي كوهستاني كه در از پيكره هفتادقله شده حفاظتمنطقه 
 شده تشكيل، قرارگرفتهها و دشت ماهورها تپهاي از گستره
دراين منطقه دو محدوده امن شمالي و جنوبي . است

شوند كه منطقه امن شمالي با وسعتي برابر با مشاهده مي
نطقه امن درصد و م 1/12هكتار، سطحي برابر با  11765

درصد از سطح  9/6هكتار،  6696جنوبي با وسعتي برابر با 
 205 هفتادقلهدر منطقه  .دهندمنطقه را بخود اختصاص مي

هاي گونه گياهي كه بيشترين تنوع گياهي مربوط به تيره
گاوزبان ،ميخك ،چتريان ،گندميان ،بوشب ،نعناع ،كاسني

خانواده كه اغلب  26گونه پرنده از  71است و ... و
). 1( گرددو شكاري مشاهده مي خوار حشره ،خوار دانه

 ،شغال ،روباه ،گرگ ،مهمترين پستانداران منطقه شامل پلنگ
گراز و  ،قوچ و ميش ،و بز بز وحشي ،گربه وحشي ،كفتار

ل براي اولين بار در طو1392در تابستان . باشدآهو مي
اي تصوير تاريخ حيات اين منطقه بااستفاده از دوربين تله

بعنوان سلطان ) پازن(بز وحشي . پلنگ ايراني ثبت گرديد
 شده انتخابها و نماد تنوع زيستي استان مركزي صخره
  ). 1( است

  
  گوسفند وحشي در منطقه هفتادقلهها و پراكنش نقاط نصب دوربين ،موقعيت آبشخورها -3شكل
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 1395تا سال  1389اين مطالعه از سال : روش تحقيق
هاي مورفولوژيكي بمنظور شناسايي ويژگي. انجام شد
 ،ايگوسفند وحشي از تصاوير دوربين تله هاي زيرگونه

شده توسط شكارچيان الشه هاي وحشي شكارتصاوير قوچ
شده ناشي از بيماري طاعون نشخواركنندگان هاي تلفقوچ

)ppr ( ها در قوچ مستقيم مشاهدهو  1394در سال
قبل از . گرديد استفادههفتادقله ميداني از منطقه بازديدهاي

هاي اي ابتدا بازديد ميداني در زمانهاي تلهنصب دوربين
بهترين مكان  درنهايتشد مختلف از منطقه انجام

ترين زمان فصل تابستان براي ثبت مناسب آبشخورها و
از . انتخاب گرديد هفتادقلهها در منطقه تصاوير قوچ

هاي سيبك و چكاب آبشخور واقع در دره 20مجموع 
آبشخور در  5آبشخور در دره سيبك و  7 ،قله هفتادمنطقه 

موقعيت ) 3شكل (در . دره چكاب انتخاب گرديد
 گوسفندها و پراكنش نقاط نصب دوربين ،آبشخورها

  Arc gis9.3افزار نرمبا استفاده از  هفتادقلهدر منطقه  وحشي
با . است شده ارائه 2016اي لندست سال و تصوير ماهواره
اي در فصل تابستان در كنار آبشخورهاي نصب دوربين تله

تعداد زيادي تصوير از  هفتادقلهدره سيبك و چكاب منطقه 
هاي مورفولوژيكي ويژگي گرديد وهاي وحشي ثبتقوچ

هاي ها را با ويژگيها و بدن قوچآنها بويژه شكل شاخ
هاي وحشي ايران موجود هاي قوچمورفولوژي بدن و شاخ

در منابع مختلف بويژه كتاب راهنمايي صحرايي پستانداران 
 5( شده دادهتطبيق ) 1978(ايران و مطالعه والدز و همكاران 

گوسفند وحشي موجود  هاي هزيرگونبراين اساس ). 18و 
نيز اطالعات  درنهايت. هفتادقله شناسايي گرديد در منطقه

هاي گوسفند وحشي با استفاده سرشماري زيرگونه
 گرفتآماري قرار وتحليل تجزيهمورد   SPSS16افزار نرم

)20( .  

  نتايج
 ،ايدوربين تله 12تصوير در  500 تقريباًدر طول مطالعه 

ناشي از  شده تلفتصوير الشه  10 ،تصوير الشه شكار 40

شده از تصوير ثبت 100بيماري طاعون نشخواركنندگان و
-ثبت هفتادقلهگوسفند وحشي در بازديد ميداني در منطقه 

راس قوچ  330حدود  درمجموعبراي اين تحقيق . گرديد
سال در تصاوير و بازديد ميداني  5وحشي باالي 

هاي مرفولوژيكي يبا تطبيق ويژگ. گرفتقرار موردبررسي
ها با شكل ظاهري و رنگ بدن قوچ ،هاشامل شكل شاخ
هاي اصفهان و ارمني هاي ايران بويژه قوچمشخصات قوچ

گرديد هردو قوچ اصفهان و ارمني در منطقه مشخص
وليكن تعدادي قوچ نيز در منطقه  دارند وجود هفتادقله
ظاهري بدن  شكل همشاخ و  شكل همكه  گرديد مشاهده

هاي مشترك بين قوچ اصفهان و ارمني بصورت ويژگي
هاي ديگر است وليكن بطوركلي مشابه هيچكدام از قوچ

گردد اين قوچ خاص براين اساس معلوم مي. ايران نيستند
گردد اين قوچ بعنوان يك منطقه اراك است و پيشنهاد مي

 هيبريد يا زيرگونه جديد گوسفند وحشي در اراك و ايران
علمي  باناماراك  وحشي گوسفندو آنرا . معرفي گردد

)Ovis orientalis arakica (مشخصات . نامگذاري شود
اين به) Ovis orientalis arakica(مشترك در قوچ اراك 

صورت است كه شاخ از قسمت جلوي سر مانند قوچ 
ارمني فاقد زواياي تند است بطوري كه مقطع عرضي آن 

رسد و بسمت عقب جهت ظر ميبن شكل بيضيگاهي كمي 
دارد وليكن شاخ از قسمت عقب سر شبيه قوچ اصفهان 

رنگ . است شدهاست و انتهاي شاخ بسمت گردن متمايل 
جثه . هاي ارمني و اصفهان استتر از قوچها روشنچشم

تر و ارتفاع و طول بدن نيز بلندتر از قوچ قوچ اراكي بزرگ
متر سانتي 88ل شاخ تا اندازه طو. باشدارمني و اصفهان مي

هاي ارمني و اصفهان رنگ بدن قوچ اراك از قوچ. رسدمي
شكم  ،پا ،باشد و دستنخودي ميتر و متمايل به زردروشن

شكل در ناحيه كمر  زيني سفيدلكه . و پوزه سفيد است
و سياهي تا  رنگ سياهدر زمستان موهاي سينه . شودديده مي

و  است شده كشيدهها و زيربغل حيوان دستروي زانوي
شاخ در . مانند قوچ ارمني زيرگردن فاقد موي سياه است
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هاي ارمني و اصفهان اراكي بلندتر از ماده زيرگونههاي ماده
  ).5و  4هاي  شكل(است 

  
  )Ovis orientalis arakica(اراك  قوچ فرم شاخ -4شكل 

  

شده توسط  بترتيب تصاوير ثبت 9و  8 ، 7 ، 6هاي شكل
  شده در بازديد ميداني ثبت ،هاي شكارالشه ،ايدوربين تله

  
 Ovis(قوچ اراك زيرگونه يا هيبريد جديد پيشنهادي تصوير  -5شكل

orientalis arakica ( هفتادقلهدر دره سيبك منطقه  

  

  

- شده ناشي از بيماري طاعون نشخوارهاي تلفو الشه

در  وحشي گوسفندهاي گونهزير) PPR( كوچككنندگان 
  .دهدرا نشان مي هفتادقلهمنطقه 

  
  اي در منطقه هفتادقله شده توسط دوربين تله هاي قوچ وحشي ثبت تصاوير زيرگونه -6شكل 
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  قله هفتاد هاي قوچ وحشي شكار شده توسط شكارچيان در منطقه تصاوير زيرگونه -7شكل

  
  شده در بازديد از منطقه هفتادقلههاي قوچ وحشي ثبت تصاوير زيرگونه -8شكل

  
  

 1اراك و ارمني منطقه هفتادقله در جدول  ،قوچ اصفهان  شده از تعداد جمعيت سه آماري اطالعات شمارش  نتايج
  .است شده  ارائه
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  قله شده ناشي از بيماري طاعون در منطقه هفتادوحشي تلف هاي گوسفندتصاوير الشه -9شكل 

  

 مربوط بترتيب هفتادقله منطقهها در بيشترين فراواني قوچ
- قوچ و سيبك در اراكقوچ سيبك، دره در اصفهانقوچ به

 دره در قوچ سه هر فراواني يعني. باشدمي سيبك در ارمني

- قوچ و ترفراوان همه از اصفهانقوچ و است بيشتر سيبك

 به نسبت سيبك دره بنابراين. دارد را فراواني كمترين ارمني
  . باشدمي ترمطلوب ميش و قوچ براي چكاب دره

  

  شده در منطقه هفتادقلههاي گوسفند وحشي ثبتگونههاي آماري تعداد زيرميزان شاخص -1 جدول

  متغير شاخص آماري
 Ovis(قوچ وحشي اصفهان

orientalis isphahanica(  
 Ovis(قوچ وحشي اراك 

orientalis arakica(  
 Ovis(قوچ وحشي ارمني 

orientalis gmelini(  
  سيبك  چكاب  سيبك چكاب سيبك چكاب

  5/1  87/0  71/2 14/2 14/5 3  ميانگين
  75/0  69/0  91/0 1 86/0 24/1 انحراف معيار
  57/0  48/0  83/0 2/1 74/0 53/1 واريانس

  21 11  38 30 72 42 فراواني تجمعي
  10  6  18 14 35 17  درصد
  023/0  009/0  09/0 004/0 004/0 081/0 اسميرنوف -آزمون كلموگروف

آزمون 
كروسكال 
  واليس

  89/17  11/11  21/16 79/12 61/20 39/8 رتبهمتوسط
Chi-Square 17/16 37/1  48/5  
Asymp. Sig. 000/0  242/0  019/0  
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 -كلموگروف آزمون مقادير و 1 جدول اطالعات اساس بر

 در قوچ اصفهان، اراك و ارمني سه تعداد توزيع اسميرنوف،
مقدار  ).>0,05P( باشدنمي نرمال سيبك و چكاب هايدره

 هايدهد، بين تعداد قوچآزمون كروسكال واليس نشان مي
 وجود اختالفي سيبك و چكاب دره دو در ارمني و اراك

 دودره بين اصفهان هايندارد، وليكن براي تعداد قوچ
  .)<0,05P( دارد وجود داري معني اختالف سيبك و چكاب

عادي شاخ غير مورفولوژيكي فرمتغييرات ) 10شكل (در 
طور كه همان. است شده دادهنشان  هفتادقلههاي منطقه قوچ

در اين شرايط انتهاي نوك . شوددر تصوير مشاهده مي
هاي زيادي شوند، و مزاحمتها به گردن نزديك ميشاخ

كند، كه براي بقاء حيوان از اهميت براي حيوان ايجاد مي
  . باالي برخوردار است

  
نمونه شاخ فرورفته به گردن قوچ وحشي در حاشيه منطقه  -10شكل 

  هفتادقله

وحشي در هاي قوچوجود تنوع زياد شكل و فرم شاخ
ها در مواقع نزاع بين كردن شاخمنطقه هفتادقله باعث گير

بار در منطقه  شود، اين اتفاق در طول مطالعه دوها ميقوچ
  ).11شكل (هفتادقله مشاهده گرديد 

   گيري نتيجه و بحث
- دهد بعضي از آبشخورها بدليل قراراين مطالعه نشان مي

هاي مطلوب براي قوچ و گرفتن در نزديكي زيستگاه
ها مطلوبيت بيشتري نسبت به ساير آبشخور دارند  ميش

كه جمعيت بيشتري از گوسفندان وحشي در آن نقاط  زيرا
  ).2(مشاهده گرديد 

  
  هاي وحشي منطقه هفتادقلهكرده در قوچهاي گيرنمونه شاخ -11شكل 

  در اين تحقيق يك زيرگونه جديد بنام قوچ اراك
) Ovis orientalis arakica (و  ،شناسايي و پيشنهاد گرديد

تر ثبت نهايي اين زيرگونه نياز به انجام مطالعات دقيق
همچنين مشخص گرديد . باشدژنتيكي نيز مي ازنظرعلمي 

غرب كشور تا شمالكه پراكندگي زيرگونه قوچ ارمني از 
اراك و همچنين پراكندگي قوچ اصفهان از  هفتادقلهمنطقه 
شرقي اصفهان و قسمتي از جنوبغربي و جنوبمناطق 
اراك  هفتادقلهتا منطقه  بختياري چهارمحالاستان 
العه منطبق با بنابراين نتايج اين مط. است يافته گسترش

شده در رابطه با گوسفند وحشي ايران كه مطالعات انجام
 ،1973 و 1971 هايو همكاران در سالنادلر توسط 

رضايي و همكاران در  ،2005در سال  فدوسنك و بلنك
اسالمي و  ،1978و همكاران در سال والدز  ،2010سال 

 باشدمي 1387و ضيايي در سال  1979همكاران در سال 
تالقي گوسفندان وحشي ). 18و  17، 16، 15، 10، 9، 8، 5(

باعث تغييرات مورفولوژيكي خاصي  هفتادقلهدر منطقه 
بطورئيكه . است شدههاي منطقه بويژه در فرم شاخ قوچ

هاي كهنسال نوك شود و در قوچها كوچكتر ميقوس شاخ
و با رشد بيشتر شاخ به  رسد ميها به گردن حيوان شاخ

-رود و باعث مرگ حيوان ميدن حيوان فرو ميداخل گر

وحشي در قوچهاي وجود تنوع در شكل شاخ. گردد
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و نزاع بين  گيري جفتشود در مواقع باعث مي هفتادقله
هاي با شاخ ،در هنگام ضربه شديد از ناحيه شاخ ،هاقوچ

هاي با قوس بيشتر از قسمت جلو در قوس كمتر در شاخ
ها در هم قفل از قسمت گره دوشاخكنند و هر ميگيرهم
ها وجود ندارد و در اغلب شوند و امكان جدا شدن شاخمي

-گردن قوچي كه شاخ با قوس بيشتر دارد ميمهرهموارد 

ها شود هر دو حيوان براي مدتاين اتفاق باعث مي. شكند
و . شوندهر دو تلف مي درنهايتدر همين حالت بمانند 

گردد و فقط ان منطقه ميالشه آنها غذاي گوشتخوار
و وجود آثار تخريب . مانداسكلت و شاخ آنها باقي مي

متري اسكلتها نشان از  5پوشش گياهي و خاك تا شعاع 
 احتماالً. باشدتالش آنها جهت رهايي از اين وضعيت مي

اختالل  درنتيجهها و ها ناشي از تغيير نسبتاين اتفاق
ارمني  ،اصفهان( يوحش گوسفندهاي ژنتيكي بين زيرگونه

در آينده وضعيت . باشددر منطقه هفتادقله مي) و اراك
-بنظر مي. باشدگوسفندان وحشي با تهديد جدي روبرو مي

بدليل  هفتادقلهرسد كم بودن تعداد قوچ ارمني در منطقه 
. باشدغرب كشور ميشمالقطع ارتباط كريدورها از قسمت 

ارمني به منطقه قوچكه اين اتفاق باعث كاهش مهاجرت 
اما هنوز ارتباطات زيستگاهي بين . است شده هفتادقله

وجود دارد و اين موضوع  باعث  هفتادقلهمنطقه اصفهان و 
و با قطع . است هفتادقلهزياد بودن قوچ اصفهان در منطقه 

ارتباط كريدورها در آينده قوچ اراك كه حاصل تالقي 
باتوجه به . ارمني و اصفهان استوحشيژنتيكي گوسفندان 

ابتدا  ،گرددبيني ميغالب شدن قوچ اصفهان در منطقه پيش
اصفهان شباهت قوچاراك به قوچبتدريج شكل ظاهري 

-و از شكل ظاهري قوچ ارمني فاصله  كنند پيدابيشتري 

سپس با كاهش جمعيت گوسفند وحشي اصفهان و . بگيرند
. ترف خواهدقوچ اراك از بين  ،هفتادقلهارمني در منطقه 

- قوچبنابراين شناسايي و حفظ كريدورهاي قوچ اصفهان و 

در  هفتادقلهاز آنجائيكه منطقه . باشدارمني ضروري مي
هاي مركزي و كوهپيش ،زاگرس ،البرز كوه رشتهمحل تالقي 

 ،غربشمالارمني در قوچو وجود . دارددر مركز كشور قرار

قوچ كوير در  ،البرز در شمالقوچ ،اصفهان در جنوبقوچ
و همچنين وجود  هفتادقلهاراك در منطقه قوچشرق و 

هاي مختلف در كريدورهاي ارتباطي بين آنها و تالقي قوچ
در فصول مختلف باعث ايجاد تنوع زيادي  هفتادقلهمنطقه 

هاي مرفولوژيكي بويژه در شكل ظاهري بدن و در ويژگي
 شده هاي گوسفند وحشي در مركز كشورشاخ بين زيرگونه

رسد وجود يك زيرگونه كه نتيجه اين تالقي بنظر مي. است
 هفتادقلهمنطقه  توان ميبنابراين . اراك استقوچجديد بنام 

واحد  ،پناهگاه كانون تنوع ،)Hotspot(را بعنوان لكه داغ 
مديريت و واحد مهم تكاملي جهت حفظ ميراث ژنتيكي 

عالوه بر ). 11( هاي وحشي فالت مركزي ايران ناميدقوچ
هاي در بين طعمه%) 6/22(اين گوسفند وحشي با فراواني 
 ترين عمدههمچنين  .)4( باشدخورده شده توسط پلنگ مي

عبارتند از افزايش  وحش حياتهاي زيستگاهعوامل تهديد 
تخريب  ،رويهشكار بيدام،  ازحد بيشجمعيت، چراي 

به اراضي كشاورزي،  ها آنمراتع و قطع جنگل و تبديل 
اشتغال براي جوانان و  هاي زمينه، فراهم نبودن سازي جاده

گرايش آنان به كشاورزي سنتي در اراضي نامناسب، 
گياهان دارويي و خوراكي، شكار غيرمجاز و  آوري جمع

از منابع طبيعي، احداث  برداري بهرهعدم مديريت جامع در 
 تأثير وحش حياتو  ها زيستگاهبر كه جاده و وجود معادن 

كمبود نيرو و امكانات حفاظتي و تجهيزات . دارد منفي
در مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان  موردنياز
بعنوان مثال . نيز مزيد بر علت است زيست محيطحفاظت 

بودن،  العبور صعببعلت كوهستاني و  سوزي آتشزمان  در
كه منجر به از دست  شود ميمهار آتش با تأخير مواجه 

 زيست محيطد و گردمي ها جنگلرفتن منابع طبيعي و 
امكانات و حتي جهت مهار آتش در اين مناطق نياز به 

ها آينده گوسفند بنابراين اين چالش .)6( بالگرد دارد
را با تهديد جدي  قله هفتادوحشي در منطقه حفاظت 

براين اساس پيشنهادهاي زير جهت . است ساختهروبرو 
  .گرددارائه مي هفتادقلهحفظ قوچ اراك در منطقه 
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انجام مطالعات ژنتيكي جهت تعيين تعداد كروموزم و  - 1
 هفتادقلهگوسفند وحشي در منطقه  هاي زيرگونهتبارشناسي 

  .اراكقوچو ثبت ژنتيكي 

ارمني قوچ ،شناسايي و حفظ كريدورهاي قوچ اصفهان - 2
  هفتادقلهبه منطقه  ها قوچو ساير 

 شده حفاظتقه ارتقاء سطح حفاظتي و مديريتي منط - 3
  تا سطح پارك ملي  هفتادقله

توجيهي و (تهيه و تصويب طرح جامع مديريت  - 4
آن به امكانات و  اتو تجهيز هفتادقلهمنطقه ) تفضيلي

  تجهيزات حفاظتي 

  سپاسگزاري

استان مركزي كه  زيست محيطحفاظت  كل ادارهاز پرسنل 
-تصاوير قوچ قراردادندر بازديدهاي ميداني و در اختيار 

همكاري و همراهي  هفتادقله شده حفاظت منطقههاي 
  .گردداند صميمانه تشكر و قدرداني ميفراواني داشته

  منابع
 انداز چشم. 1393 ،.استان مركزي ستيز طيمحاداره كل حفاظت  -1

انتشارات مهر  ،استان مركزي ستيز طيمحمناطق تحت حفاظت 
 .كتيبه اراك

و زيستگاههاي طبيعي استان  ها اكوسيستمپايش . 1388، .انصاري، ا -2
، پذير آسيبهاي در معرض خطر و مركزي و تعيين زيستگاه

  .32- 22 اتصفح، 47، شماره زيست محيطفصلنامه 

مقايسه مدل مطلوبيت زيستگاه گوسفند وحشي . 1395، .انصاري، ا -3
)Ovis orientalis ( بااستفاده از روشMAXENT و 

ENFAزيست محيط پژوهشي علمي در استان مركزي، فصلنامه 

  .16-9 اتصفح ،2 شماره هشتم، جانوري، سال

رژيم غذايي پلنگ  .1395 ،.ث يارمحمدي بربرستاني، و ،.ا شعاعي، -4
در پارك ملي ) Panthera pardus saxicolor(ايراني 
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Study of morphological characteristics of Wild Sheep sub-species 
in Haftad Gholleh Protected Area in Central Iranian Plateau  

Ansari A. 

Environmental Sciences Dept., Faculty of Agriculture and Natural Resources, Arak University, Arak, I.R. 
of Iran 

Abstract 

According to evolutionary and systematic view, Ovis is one of the most complicated 
species in mammals. The Iran’s central plateau with high and widespread mountains is 
an ideal natural habitat for wild sheep. The Haftad Gholleh Protected Area is located in 
the center of this plateau. Consequently, a large population of these wild sheep species 
can be found in this area. The present study was carried out with respect to 
morphological features of wild sheep including horn, color and patterns that was 
obtained using camera trapping records, quarry as well as direct observation of wild 
sheep in Haftad Golleh area. The collected data was analyzed using SPSS16 software. 
The research results indicate that there are three sub-species of wild sheep in Haftad 
Gholleh Protected Area. Two previous described species namely Armenian (Ovis 
ammon gmelini) and Isfahan (Ovis orientalis isphahanica) species and one new 
proposed sub-species or hybrid named as Arak wild sheep (Ovis orientalis arakica). 
The distribution of Isfahan and Armenian species has extended to Haftad Gholleh 
Protected Area. The highest number of population in wild sheeps belonged to Isfahan, 
Arak and Armenian species, respectively. Future study should be focused on parallel 
morphometric and genetic survey to clarify the status of the proposed sub species in 
Haftad Gholleh Protected Area. 

Key words: Ovis orientalis arakica, Morphological characteristics, Camera traps and 
Haftad Gholleh Protected Area of Arak. 


