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  دهیکچ

ـ   يهـا تیبر جمع ياکننده رانیبا اثرات و رانیده سال گذشته در ا ی) طPPRچند باره طاعون نشخوارکنندگان کوچک ( وعیش  ،یبـز وحش

ـ یبشیهمراه بوده است. پژوهش حاضر با هدف پ یو نشخوارکنندگان کوچک اهل ،یگوسپند وحش ـ   یاحتمـال  يگسـتره  ین  وعیوقـوع و ش

در استان  یوحش زبانانیتوسط م يماریانتقال ب يرهایمس ییمؤثر بر گسترش آن و شناسا نیسرزم يمایو س یطیعوامل مح ییشناسا ،يماریب

وحـش  تایدام و ح يبرا کباریاحتمال رخداد طاعون نشخوارکنندگان کوچک  یابیارز نه،یشیب ینظمیب مدل از استفاده با. شدانجام  يمرکز

ـ یالکترمدار يتئور. گرفت انجام همزمان طورهر دو گروه به يبرا ن،یبه صورت جداگانه و همچن ـ ن یک ـ  ییبـه منظـور شناسـا    زی  يرهایمس

شاخص عملکـرد  . گرفتطاعون نشخوارکنندگان کوچک مورد استفاده قرار  روسیو یوحش يهانزبایم قیاز طر يماریو انتقال ب ییجاجابه

محاسـبه   849/0و  997/0، 727/0وحـش   اتیح-وحش و داماتیدر دام، ح يماریوقوع ب يهااجرا شده با داده يهادر مدل بیبه ترت مدل

گوسـپند   یبالقوه مهاجرت يرهایمس. شد ییشناسا يدر استان مرکز يماریب وعیگذار بر شریتأث ریمتغ نیترماه مهم نیتر. بارش مرطوبدیگرد

ـ    جیبود. نتا يماریب وقوع ادیاحتمال ز يمنطبق بر مناطق دارا یکیالکترمدار يحاصل از تئور یوحش در توسـعه   توانـد یمطالعـه حاضـر م

  وحش کشور مؤثر باشد. اتیکشنده در ح يماریب نیا وعیاز ش يریشگیمؤثر بر پ یتیریمد يهاروش

  

 
  

  یپراکنش، نشخوارکنندگان وحش يسازمدل نه،یشیب ینظمیوحش، باتیح يهايماریب ،نیسرزم يمایس یوستگیپ: يدیلک يهاواژه

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .اصفهان یدانشگاه صنعت ،یعیکده منابع طبدانش ست،یز طیمح رشته آموختهدانش .1

  اصفهان یدانشگاه صنعت ،یعیدانشکده منابع طب اریدانش. 2

  رازیدانشگاه ش ،يدانشکده کشاورز ست،یز طیو مح یعیمنابع طب یبخش مهندس اریاستاد. 3

  اصفهان یدانشگاه صنعت ،یعیدانشکده منابع طب ست،یز طیمح يدکتر يدانشجو. 4
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  مقدمه

مهـم در   يهـا آن از چالش تیریوحش و مد اتیح يهايماریب

). شواهد موجود 47در سطح جهان است ( یستیحفاظت تنوع ز

منجـر   یعیطب يهاستگاهیز رییو تغ بیاز آن است که تخر یحاک

 گرددیوحش م اتیدام و ح انیمشترك م يهايماریب شیبه افزا

در  ینعفــو يهــايمــاریو رو بــه رشــد ب يرعــادی). نــرخ غ18(

و احتمـال   ،یعفون يهايماریوحش، تنوع ب اتیح يهاتیجمع

 ینگرانـ  شیباعـث افـزا   نـده، یدر آ هـا يماریب نیا وعیش شیافزا

). 44( است شده هادر انقراض گونه هايماریب نیدرمورد نقش ا

 نـد یدر فرآ یعفـون  يهـا يمـار یب ریچشمگ يامدهایپ به توجه با

را بـه   هـا يماریاز ب ستهد نیا شناسانوحش، بوم اتیحفاظت ح

 ذکـر  هـا گونـه  یانقـراض جهـان   یاز پنج عامل اصـل  یکیعنوان 

 يهايماریکه ب کندیم انیب کیولوژیدمیاپ يهینظر). 48( اندکرده

 يکـه انـدازه   یدر مـواقع  تنها در موارد خـاص و اغلـب   یعفون

بتواند در  یعفون يماریعامل ب ایکوچک باشد و  زبانیم تیجمع

 هـا گونه انقراض به منجر دهدخود ادامه  يبه بقا زندهریغ طیمح

 یعفون يهايماریب يریگهمه يامدهای). از جمله پ44( شوندیم

جامعـه،   ییایـ کـاهش پو  هـا، تیجمع یبه انقراض محل توانیم

)، زوال 44( زبـان یم يهاکاهش محدوده پراکنش گونه ایو  رییتغ

وحش، و  اتیو ح دامبر سالمت انسان،  یمنف ریتأث ،یستیزتنوع

  ).23هنگفت بر صنعت اشاره نمود ( يهانهیهز لیتحم

 وعیهستند کـه باعـث شـ    ییزايماریعوامل بعمده  هاروسیو

 شـوند یم ینشخوارکنندگان وحش ژهیووحش به اتیدر ح يماریب

 PPRV: Pesteطاعون نشـخوارکنندگان کوچـک (   روسی). و24(

des Petits Ruminants Virus  متعلق به جـنس) (Morbillivirus ،

 ییهـا روسیـ و نی) از جمله مهمتـر Paramyxoviridaeاز خانواده 

). 34و  24 ،4( شـود ینشخوارکنندگان مـ  يماریاست که موجب ب

 زبانـان یم یاهلـ  گوسـپند و بـز   دهنـد یمـ  نشان هااگرچه پژوهش

ـ ا وعیاز ش یاندک يهاهستند، اما گزارش PPRVیاصل  يمـار یب نی

ـ 5است ( دهیبه ثبت رس زین در شتر، گاو، بوفالو و خوك  نی). در ب

ـ ن یوحشـ  يهاگونه خـانواده   ياز اعضـا  يمتعـدد  يهـا گونـه  زی

 Tragelaphus( باك.، بوشGazella sppگاوسانان از جمله جنس 

scriptus( مپــــــاالی)، اAepyceros melampus ــنس )، جــــ

Cephalophusــ ــپند وحشـ ــوکا Ovis gmelini( ی، گوسـ ) و شـ

)Capra aegagrus  روسیـ حسـاس بـه و   يهـا ) به عنـوان گونـه 

  ).34و  24و  19( اندهشد یطاعون نشخوارکنندگان کوچک معرف

ـ بـر سـالمت و تول   يمـار یب نیاثـرات سـهمگ   لیدل به  دمثلی

 يمـار یکشـاورزان، ب نشخوارکنندگان کوچک و کـاهش درآمـد   

PPR يرشـد اقتصـاد   يبرا یو مانع ییغذ تیامن يبرا يدیتهد 

در  ژهیـ وخانوار، بـه  هاونیلیم شتیامر مع نی. اشودیمحسوب م

محروم همچنـان   تیجمع تیدر حال توسعه که اکثر يکشورها

ـ بـه دل  ن،ی). همچنـ 9( کنـد یم فیدام وابسته است را تضع به  لی

آلوده بـه   هیهمسا يکشورها نیب توانایکنترل نشده ح ییجابجا

شـده   لیتبد یجهان تیاولو کیبه  يماری، کنترل بPPR روسیو

  ). 40است (

گزارش از طاعون نشـخوارکنندگان کوچـک در سـال     نیاول

منتشـر شـد. پـس از آن     قـا یدر ساحل عاج در غـرب آفر  1942

 نیـ مجـاور ا  يدر کشورها يماریب وعیاز ش يشتریب يهاگزارش

عربســتان،  رهیــشــبه جز 1993. از ســال دیرســکشــور بــه ثبــت 

 ياز شـبه قـاره هنـد رخـدادها     یعیوسـ  يهاو بخش انهیخاورم

طـاعون نشـخوارکنندگان کوچـک را گـزارش      يماریب از یبزرگ

 یهمچنان در سراسـر منـاطق   يماریب نیا روسیو). 11( اندکرده

  .  است گسترش حال در اندقرار نگرفته ریکه قبالً تحت تأث

طـاعون نشـخوارکنندگان کوچـک،     يمـار یب وعیشـ  رانیا در

). 12( دیبه ثبـت رسـ   المیدر استان ا 1995بار در سال  نینخست

ده  یطاعون نشخوارکنندگان کوچـک طـ   يماریچند باره ب وعیش

ـ با اثرات و هیهمسا يو کشورها رانیسال گذشته در ا کننـده  رانی

. سـت ا بـوده همـراه   یو گوسـپند وحشـ   یبز وحش تیدر جمع

 نیـ مـرگ بـار ا   وعیشـ  نیبـر چنـد   یمبنـ  يهاگزارش ،نیهمچن

 يهـا در بخـش  ژهیوبه یدر نشخوارکنندگان کوچک اهل يماریب

ـ ا يو مرکـز  ،یشمال ،یغرب  يهـا وجـود دارد کـه خسـارت    رانی

  ).24( است کردهرا به دامداران وارد  يادیز ياقتصاد

تمـاس   قیـ طـاعون نشـخوارکنندگان کوچـک از طر    يماریب

 روو کـوچ  یمحلـ  يهاتیجمع ریآلوده نظ یهلدام ا نیب میمستق
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). عـالوه بـر   5 و 2( شـود یمنتقل مـ  یوحش نشخوارکنندگان به

را  روسیـ و نیـ ممکن است ا یآلوده مهاجر وحش واناتیح ن،یا

 شـم، چ ترشـحات ). 5( دهند انتقال هاو گونه هاتیجمع ریبه سا

از  يادیـ ز ریمقـاد  توانـد یآلـوده مـ   وانیـ دهان و اسهال ح ،ینیب

ـ نزد تمـاس  بـر  عـالوه . شـوند را شـامل   روسیو  عنـوان بـه  کی

ممکـن اسـت آب،    یذرات عفـون  ،يماریانتقال ب وهیش نیمهمتر

عفونت  دیآلوده کنند و آنها را به منابع جد زیغذا و آبشخور را ن

ـ ). از ا46و  15( نـد ینما لیتبـد  عوامـل مـؤثر بـر انتقـال      ،رو نی

موضوع  کیبه  یلو اه یوحش واناتیح نیب یعفون يهايماریب

دام  يهـا چراگاه یپوش). هم31شده است ( لیتبد یمهم مطالعات

 روسیسبب گسترش و تواندیم یو نشخوارکنندگان وحش یاهل

  ).19شود ( یو وحش یاهل يهاتیجمع نیب

 SDMs: Species distribution( ياپراکنش گونـه  يهامدل

modelsـ ارز منظورابزارها به نیترجی) از را ـ  و یابی نمـودن   یکمّ

 شوندیم محسوب هارخ داده در محدوده پراکنش گونه راتییتغ

در  يانـده یبـه طـور فزا   ياپراکنش گونـه  يها). امروزه مدل13(

و  یعـ یطب يهـا سـتگاه یوحش، ز اتیح يهامؤثر گونه تیریمد

اهــداف مختلــف مــورد اســتفاده     يبــرا نیســرزم يمایســ

ـ   ي. برارندیگیقرارم  ،)17( هـا کنش گونـه پـرا  ینـ یبشینمونـه، پ

و  26( یمهـاجرت  يدورهایـ مهم و کر يهاستگاهیز يبندتیاولو

ـ تغ يامـدها یپ ینیبشی)، پ41 ـ بـر پـراکنش جغراف   میاقلـ  ریی  ییای

ـ انسـان و ح  نیمناطق داغ تعارض ب ییشناسا ،)36( هاگونه  اتی

 نیـی )، تع22مهـاجم (  يهـا پراکنش گونه ینیبشی)، پ30وحش (

وحـش   اتیـ ح يهـا يماریب وعیگذار بر ش ریعوامل بالقوه و تأث

) 3ژن ( انیبر جر یعیو طب یاثرات عوامل انسان یابی)، و ارز16(

ـ یبشیپـ  يهـا مدل يکاربردها نیاز جمله مهمتر پـراکنش در   ین

ـ . هـدف از ا روندیم شماربه یستیتنوع ز زمباحث حفاظت ا  نی

بـر   یو انسـان  یشـناخت بوم ،یمیعوامل اقل ریتأث یپژوهش، بررس

طـاعون نشـخوارکنندگان کوچـک     يمـار یراکنش و گسـترش ب پ

 ياپـراکنش گونـه   يسـاز با استفاده از ابزار مدل یو وحش یاهل

آلـوده   واناتیح يهاییجابجا تیبا توجه به اهم ن،یاست. همچن

 يبـرا  نیسرزم يمایس یوستگیپ کردیاز رو ،يماریگسترش ب در

ند و بـز  توسـط گوسـپ   يماریمحتمل انتشار ب يرهایمس ییشناسا

  پرداخته شد.  يماریب نیعوامل انتقال ا نیبه عنوان مهمتر یوحش

  

   هاو روش مواد

  مورد مطالعه منطقه

واقـع   ران،یـ فالت ا يمرکز يهامورد مطالعه شامل بخش منطقه

دو رشته کوه البرز و زاگرس است (شـکل   نیب يدر استان مرکز

اطق خشـک  گرم و خشک است و از من میاقل يمنطقه دارا نی). ا1

ـ  یپراکنـده بـا مسـاحت    يهـا و گرم بـا کوهسـتان    29000از  شیب

 نیـ در ا ظـت شده است. منـاطق تحـت حفا   لیمربع تشک لومتریک

وحـش جاسـب و راسـبند،     اتیـ بخش از کشور شامل پناهگاه ح

وحش موتـه، منطقـه حفاظـت شـده      اتیپناهگاه ح یبخش شمال

دره و منطقه حفاظـت شـده پلنـگ     یجنوب يهاهفتاد قله و بخش

از نشـخوارکنندگان کوچـک    یقابل توجه تیالوند است که جمع

ــیا يهمچــون آهــو ــز وحشــGazella subgutturosa(یران  ی)، ب

)Capra aegagrus  ( ی)، و گوسـپند وحشـOvis gmelini(  را در

  ). 42داده است ( يخود جا

  

  نقاط حضور

 يمـار یب وعیشـ  يهـا کـه معـرف کـانون    يمـار یوقوع ب يهاداده

 ایــــو  یارکنندگان کوچــــک در دام اهلــــطـــاعون نشــــخو 

از  1396تـا   1390 يسال ها یبودند ط ینشخوارکنندگان وحش

مربـوط بـه دام    يهـا کـل کشـور (داده   یسازمان دامپزشک قیطر

 يهـا و کارشناسـان اداره  بانـان طیمح می) و مشاهدات مستقیاهل

مربـوط بـه نشـخوارکنندگان     يهـا (داده سـت یز طیمح ظتحفا

راسـبند، پناهگـاه    وحـش جاسـب و   اتیـ ه ح) از پناهگایوحش

وحش موته، منطقـه حفاظـت شـده هفتـاد قلـه و منطقـه        اتیح

نقـاط وقـوع    ی. تمامدیگرد هیحفاظت شده پلنگ دره و الوند ته

کشور  یسازمان دامپزشک دییوحش به تأ اتیدر دام و ح يماریب

مطلـوب گوسـپند    يهاستگاهی. به منظور مشخص نمودن زدیرس

 يسـاز از مـدل  ،يمـار ین عامـل انتقـال دهنـده ب   به عنوا یوحش

ینقـاط حضـور گوسـپند وحشـ     استفاده شد. ستگاهیز تیمطلوب
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  . نقشه محدوده مورد مطالعه1شکل 

  

 1396مناطق تحت حفاظت استان در سال  بانانطیکه توسط مح

 ياسـتان مرکـز   ستیز طیثبت شده بود از اداره کل حفاظت مح

 ،یدر دام اهلـ  يمـار یب وعیکانون شـ  18شد در مجموع  افتیدر

 94و  یو بـز وحشـ   یدر گوسپند وحشـ  يمارینقطه وقوع ب 30

ـ ته یگوسپند وحشـ  ينقطه حضور برا و در مراحـل مختلـف    هی

  مورد استفاده قرار گرفت. يسازمدل

  

  کننده ینیبشیپ يرهایمتغ

اعون طـ  روسیـ و زبـان یم يهـا گونـه  یشناسـ توجـه بـه بـوم    با

نشخوارکنندگان کوچک و بـا در نظـر گـرفتن عوامـل مـؤثر بـر       

 ،یمـ یکننده در سـه گـروه اقل   ینیبشیپ يرهایمتغ ،يماریب وعیش

 ،یمنـاطق کوهسـتان   يهاهیانتخاب شدند. ال یو انسان یستگاهیز

متوسـط، منـاطق    یاهیـ ها، مراتـع بـا تـراکم پوشـش گ    رودخانه

 يکاربر/پوششنقشه از  يکشاورز يهانیشهرها و زم ،ییروستا

ـ آبخ و مراتـع  هـا، شده توسط سازمان جنگل هیته یاراض  يزداری

ـ ) اسـتخراج گرد www.frw.irکشور ( ـ ته ي. بـرا دی  يرهـا یمتغ هی

 یدسـ یاقل ياستخراج شده، از تابع فاصـله  ياز پارامترها وستهیپ

)Euclidean Distance(فزار، در نرم ا ArcMap 10.4.1   اسـتفاده

ـ  منـابع ( هاچشمه نقشه هیته يشد. برا از  یکـ ی)، بـه عنـوان   یآب

طــاعون  يمــاریمــؤثر بــر احتمــال وقــوع ب یاحتمــال يرهــایمتغ

ــات جغراف  ــنشــخوارکنندگان کوچــک، مختص ــ ییای ــابع آب  یمن

ـ انسـان سـاخت) از طر   يآبشـخورها  و هـا (چشمه  اتیـ عمل قی

داده  گاهیپا ن،یو همچن فاظتدر محدوده مناطق تحت ح یدانیم

سـازمان آب   ،ياسـتان مرکـز   سـت یز طیاداره کل حفاظت محـ 

ـ دفتـر مطالعـات پا   تیو سا ياستان مرکز يامنطقه منـابع آب   هی

)http://wrbs.wrm.irیفاصله از منابع آب وستهیپ هیشد. ال هی/) ته 
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ـ ته یستگاهیز يها هیال ریمشابه سا ارتفـاع و   ریـ شـد. دو متغ  هی

 نیارتفـاع بـه عنـوان مهمتـر     یاز مـدل رقـوم   سـتفاده بـا ا  بیش

شد. به منظـور در   هیته کیوگرافیزیف یمؤثر بر ناهمگن يرهایتغم

در مدل از شـاخص تفـاوت    یاهینظر گرفتن شاخص پوشش گ

مسـتخرج شـده از سـنجنده     )NDVI( نرمال شده یاهیپوشش گ

ModIS  مــاهوارهTera نیانگیــمنظــور م نیــاســتفاده شــد. بــه ا 

ـ بـا قـدرت تفک   ياماهواره ریتصاو 2018تا  2015 يهاسال  کی

  متر مورد استفاده قرار گرفت.   1000

مؤثر بر پـراکنش و گسـترش    یمیاقل يرهایمتغ یابیمنظور ارز به

(بــا  Worldclimداده  گــاهیاز پا یمــیاقل ریــمتغ 19 ریمقــاد ،يمــاریب

حضور و شبه  يهاداده ي) برالومتریک کیبه  کینزد کیقدرت تفک

درجـه   )/http://www.worldclim.org( عدم حضور استخراج شـد. 

براسـاس شـاخص تـورم     یمـ یاقل سـت یز يرهـا یمتغ نیب یخطهم

ــوار ــتفاده از VIF( انسی ــا اس ــیج ) و ب ــبه و  )usdm)45 پک محاس

 ریـ سه متغ جهی. در نتدیحذف گرد هالیاز تحل VIF > 6با  يرهایمتغ

ـ م ،یزوترمالیا یمیاقل فصـل، و بـارش    نیتـر مرطـوب  يدمـا  نیانگی

 ورد استفاده قرار گرفت (جـدول م يسازمدل يماه برا نیترمرطوب

1.(  

  

  مدل ياجرا

احتمال وقـوع   یو بررس یپراکنش گوسپند وحش يسازمنظور مدل به

) اسـتفاده شـد. مـدل    MaxEnt( نهیشیب ینظمی، از مدل بPPR يماریب

، حداکثر تعداد نقاط پـس  500فرض: حداکثر تکرار  شیپ ماتیبا تنظ

 بـه  هادرصد از داده 75د. اجرا ش 10 ی، آستانه همپوشان10000 نهیزم

 در مـدل  آزمون منظور به هادرصد داده 25و  یزشآمو يهاداده عنوان

ـ ارز يبرا. شد گرفته نظر  ریـ مسـاحت ز  اریـ مـدل، از مع  ییکـارا  یابی

ــ   ROC (Receiver operating characteristic) یمنحنــ

AUC )Area Under the Curve ( ـ استفاده شـد. م در  AUC زانی

و کمتر از آن  5/0با مقدار  AUCاست و  کیر با مدل کامل براب

 کنـد یعمل نم یاست که مدل بهتر از حالت تصادف یمعن نیبه ا

 ،یدر نشخوارکنندگان اهل يماریکه وقوع ب نی). با توجه به ا10(

از  شـود، یآنها محسوب مـ  یوابستگان وحش يبرا يدیخود تهد

بـه   یهلـ در نشـخوارکنندگان ا  PPR يمارینقشه احتمال وقوع ب

ـ ا وعیمؤثر در ش يرهایاز متغ یکیعنوان   اتیـ در ح يمـار یب نی

 يمـار یب وقـوع همـه نقـاط    ن،یـ وحش استفاده شد. عالوه بـر ا 

 کباری یو نشخوارکنندگان وحش یمربوط به هر دو گروه دام اهل

در همــه  يمــاریب وعیبــه مــدل وارد شــد تــا نقشــه احتمــال شــ

  .دی) به دست آیو وحش ینشخوارکنندگان (اهل

  

  يماریب ییجاجابه يرهایمس

ـ منظور ارز به ـ  يمـار یو انتشـار ب  ییجابجـا  يرهایمسـ  یابی  نیب

از مفهوم  يدر استان مرکز ینشخوارکنندگان وحش يهاتیجمع

). 7اسـتفاده شـد (   Circuitscape 3.5.8مدار در نرم افزار  يتئور

 يهـا را بـه عنـوان گـره    نیسرزم يمایس يهامدار، سلول يتئور

بـا   ه،یهمسـا  يهالسلو به هاتصل شده توسط سلولم یکیالکتر

 يمایسـ  ییمقاومت/رسـانا  ریمقاومـت کـه توسـط مقـاد     ریمقاد

بـا اسـتفاده    ن،ی. عالوه بر اکندیمتصل م شود،یم نییتع نیسرزم

 يرهایبـوده و مسـ   ادیـ ز انیـ که شدت جر یروش مناطق نیاز ا

. شودیم ییشناسا ،)Pinch points( ستیدر دسترس ن نیگزیجا

ـ براسـاس م  توانـد ی) مـ هـا (گـره  هـا کسلینحوه اتصال پ  نیانگی

ـ ). از آنجا که ال32آنها باشد ( نیب ییرسانا نیانگیم ایمقاومت   هی

 نیانگیـ مقاومت انتخاب شد، از م هیبه عنوان ال ستگاهیز يرستر

. دیاستفاده گرد گریکدیبه  هاکسلیمتصل نمودن پ يمقاومت برا

 All_to_oneاز روش  یکیالکتر انیمحاسبه جر يبرا ت،یدر نها

ـ استفاده شـد. ا  ـ احت يروش حجـم حافظـه کمتـر    نی دارد و  اجی

ـ را بر اساس شدت جر هیارتباطات در ناح يالگو  یکـ یالکتر انی

عنـوان   مطالعه به نی. مناطق حفاظت شده در ادهدیبهتر نشان م

 يمـار یو مدل پراکنش گونه و احتمال رخـداد ب  یکانون يهالکه

  مقاومت در نظر گرفته شد.  هیبه عنوان ال

 

  جینتا

احتمال وقوع طاعون نشخوارکنندگان کوچـک در   يسازمدل

  یو نشخوارکنندگان وحش یدام اهل

 اجـرا شـده   يهـا مدل ي) براAUCمدل ( یابیشاخص ارز زانیم
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  سازي احتمال وقوع بیماري طاعون نشخوارکنندگان کوچک.بینی کننده در مدل. متغیرهاي پیش1جدول 

  سازي مرحله مدل  منبع  الیه

  (Bio3) ایزوترمالی
با قدرت  Worldclimپایگاه داده 

متر  1000تفکیک نزدیک به 

http://www.worldclim.org/  

 PPRسازي مناطق محتمل براي وقوع بیماري مدل -

  حیات وحش-در دام، حیات وحش، دام

  سازي پراکنش گوسپند وحشیمدل -

 لفص ترینمرطوب دماي میانگین

(Bio8)  
  (Bio13) ترین ماه بارش مرطوب

  http://srtm.csi.cgiar.org  توپوگرافی ارتفاع مدل
  سازي پراکنش گوسپند وحشیمدل - متر 100با دقت 

  شیب (برحسب درصد)

  روستاها از فاصله

استخراج شده از نقشه کاربري 

ه از سازمان اراضی تهیه شد

ها، مراتع و ابخیزداري کشور جنگل

  50000/1با مقیاس 

 PPRسازي مناطق محتمل براي وقوع بیماري مدل -

  در حیات وحش

  سازي پراکنش گوسپند وحشیمدل  -

  سازي پراکنش گوسپند وحشیمدل -  شهرها از فاصله

  در دام PPRسازي بیماري مدل -  هاکوه از فاصله

  کشاورزي هايزمین از فاصله
 PPRسازي مناطق محتمل براي وقوع بیماري مدل -

  حیات وحش- در دام، حیات وحش و دام
 پوشش متوسط درجه با مناطق از فاصله

  گیاهی

ها و منابع آبی (چشمه از فاصله

  آبشخورهاي انسان ساخت)

 PPRسازي مناطق محتمل براي وقوع بیماري مدل -

  حیات وحش- در حیات وحش، دام

  سازي پراکنش گوسپند وحشیمدل -

  هارودخانه از فاصله
 PPRسازي مناطق محتمل براي وقوع بیماري مدل -

  حیات وحش- در حیات وحش و دام

 تفاوت پوشش شده نرمال شاخص

  گیاهی

 مادیس سنجده ايماهواره تصاویر

  متر 1000 تفکیک قدرت با

 PPRسازي مناطق محتمل براي وقوع بیماري مدل -

  حیات وحش در

  سازي پراکنش گوسپند وحشیمدل -

  

وحـش، و   اتیـ در دام، ح يمـار یوقـوع ب  يهابا استفاده از داده

بـرآورد   849/0و  997/0، 727/0 بیـ وحش بـه ترت  اتیح-دام

 ینـ یبشیاجرا شده در پـ  يهاخوب مدل ییشد که نشان از کارا

ـ بـود. فاصـله از مراتـع بـا تـراکم پوشـش گ       يماریوقوع ب  یاهی

 یماه و فاصـله از منـاطق کوهسـتان    نیتروسط، بارش مرطوبمت

گذار در مدل اجرا شـده بـا اسـتفاده از     ریتأث يرهایمتغ نیمهمتر

ـ بـود. م  یاهل يهادر دام يماریتنها نقاط ب  یمشـارکت نسـب   زانی

بود. احتمـال   4/19%و  3/28%، 2/34%برابر با  بیبه ترت رهایمتغ

در فصول مرطوب رابطـه   یدگبارن زانیدر دام با م يماریوقوع ب

). در مدل اجـرا شـده بـا اسـتفاده از     2معکوس نشان داد (شکل 

 يمـار یاحتمال وقـوع ب  وحش، اتیدر ح يماریوقوع ب يهاداده

ـ   ییفاصله از منـاطق روسـتا   شیبا افزا  شیبـا افـزا   یکـاهش، ول

ــ   و انسـان ســاخت)   یعــیطب ي(آبشـخورها  یفاصـله از منـابع آب

نـام   يرهایمتغ یمشارکت نسب زانی. م)3(شکل  افتییم شیافزا

ـ برده بـه ترت  بـود. در مـدل اجـرا شـده بـا       4/37%و  48/%3 بی

 یاهلـ  يهـا دام در هر دو گروه يماریوقوع ب يهااستفاده از داده

ــ  اتیـ و ح  زانیــاول (م گــاهیدر جا یوحــش فاصــله از منـابع آب

ـ مـاه (م  نیتـر بارش مرطوب ری) و متغ%59: یمشارکت نسب    زانی
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  شامل: (الف) فاصله از مراتع (بر حسب متر)،  تیاهم بیترتدر دام به يماریمؤثر بر احتمال وقوع ب يرهایمتغ نیتر. مهم2شکل 

 (بر حسب متر). ی)، (ج) فاصله از مناطق کوهستانمتریلیماه (بر حسب م نیترب(ب) بارش مرطو



  1400 پاییز/  ومسم / شماره دهشناسی کاربردي/ سال بوم

54 

  
 

  
  

   ییشامل: (الف) فاصله از مناطق روستا تیاهم بیوحش. به ترت اتیدر ح يماریوقوع بمؤثر بر احتمال  يرهایمتغ نیتر. مهم3شکل 

 (بر حسب متر).و انسان ساخت  یعیطب يآبشخورها ژهیطور وفاصله از منابع آب، به(بر حسب متر) و (ب) 

 
 يرهـا یمتغ نیدوم مهمتـر  گـاه ی) در جا9/23%: یمشارکت نسب

و شـکل   4فتنـد (شـکل   قرار گر يماریمؤثر بر احتمال وقوع ب

5 .(  

و  نیاستان، در محدوده شهرستان خمـ  یجنوب يهابخش

 جانیاستان، در محدوده شهرستان دل یاز جنوب شرق یقسمت

تفـرش، فراهـان،    يهاباال و محدوده شهرستان اریاحتمال بس

 PPR يمـار یو ساوه احتمال متوسط تا باال از وقوع ب جانیکم

 ن،یاالف). عالوه بر - 6(شکل  را نشان دادند یاهل يهادر دام
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   یوحش توامان. شامل: (الف) فاصله از منابع آب اتیدر دام و ح يماریمؤثر بر احتمال وقوع ب يرهایمتغ نیتر. مهم4شکل 

  ماه (بر حسب متر). نیتر(بر حسب متر) و (ب) بارش مرطوب

  

مدل اجرا شده بـا اسـتفاده از تنهـا نقـاط      ینیبشیبر اساس پ

از منطقه حفاظت شده  یوحش، بخش اتیدر ح يماریوقوع ب

در  يمـار یب وعیاحتمـال شـ   زانیـ م نیبـاالتر  يدارا قلههفتاد 

ب). بـا در نظـر گـرفتن وقـوع     - 6وحش بود (شـکل   اتیح

ج) احتمال - 6وحش (شکل  اتیدر دام و ح يماریهمزمان ب

منطقه حفاظت شده هفتـاد   يهابخش ریدر سا يماریب وعیش
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طاعون نشخوارکنندگان کوچک (الف)  يماریاحتمال وقوع ب يسازدر مدل رهایاز متغ کیهر  تیاهم یبررس يبرا فیآزمون جک نا جی. نتا5شکل 

  عبارتند از: يسازاستفاده شده در مدل ياختصار يهاوحش توامان. نام اتیوحش و (ج) دام و ح اتیدر دام، (ب) ح

agriيورزشاک يهانی: فاصله از زم، dwaterیو مصنوع یعیطب ي: فاصله از آبشخورها، driverها،: فاصله از رودخانه dmoodrange فاصله از مراتع با :

فصل،  نیترمرطوب يدما نیانگی: مbio8 ،یزوترمالی: اbio3 ها،: فاصله از کوهdmountain: فاصله از روستاها، dvillages ،یاهیدرجه متوسط پوشش گ

bio13ماه،  نیتروبرط: بارش مndviیاهی: شاخص پوشش گ، livestock_avgدر دام. يماریاحتمال وقوع ب يسازمدل جهی: نت  
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 وحش اتیوحش و (ج) دام و ح اتیطاعون نشخوارکنندگان کوچک (الف) در دام، (ب) ح يماریب وقوع احتمال. نقشه 6شکل 

  

  نشان داد. شیافزامناطق تحت حفاظت  گریدر د ن،یقله، همچن

  

    یپراکنش گوسپند وحش يسازمدل

منـاطق   نیشـتر یمدل در محدوده مورد مطالعه نشـان داد کـه ب   ياجرا

مطلوب در محدوده منطقه حفاظت شده هفتاد قله و پس از آن منطقـه  

 یوحـش راسـبند و بخـش شـمال     اتیحفاظت شده الوند، پناهگاه ح

وحش جاسب قرار دارنـد. منـاطق حـد فاصـل منطقـه       اتیپناهگاه ح

منطقـه   نیشـده الونـد، مـاب    تاظت شده هفتاد قله و منطقه حفاظـ حف

ـ    اتیحفاظت شده هفتاد قله و پناهگاه ح منطقـه   نیوحـش راسـبند، ب

بـه   تیـ وحـش راسـبند مطلوب   اتیـ حفاظت شده الوند و پناهگـاه ح 

). مسـاحت منـاطق مطلـوب در    7را نشـان داد (شـکل    ینسبت مناسب

 نهیشـ یب ینظمـ ¬ی. مدل بمربع برآورد شد لومتریک 456مجموع حدود 

منطقـه شـکار ممنـوع کالهـه بـه عنـوان        ینـ یبشیبه پ ادرق ن،یهمچن

  منطقه بود. نیعدم وجود داده حضور از ا رغمیمطلوب، عل ستگاهیز

  

  طاعون نشخوارکنندگان کوچک روسیو زبانیم ییجابجا يسازمدل

 ،یبخـش جنـوب شـرق    ان،یـ شـدت جر  عیتوز ياساس الگو بر

 يهاییجابجا ياستان حداکثر احتمال برا یجنوب و جنوب غرب

ـ ). حـداکثر شـدت جر  8گونه را دارد (شـکل   نیا یفصل در  انی

 يبخش متمرکز شده است که به شکل نوار نیدر ا هیسراسر ناح

ـ یبشیپـ  یجنوب غرب-یدر جهت جنوب شرق وستهیناپ شـده   ین

) یی(حـداکثر رسـانا  کـم  مقاومـت   توانـد یآن مـ  لیـ که دل تاس

  باشد. هیناح نیا در هاسلول

  

  يریگجهیبحث و نت

 يمـار یب وعیبر شـ  یطیعوامل مح ریاطالعات در مورد تأث کمبود

از دام  يماریب نیطاعون نشخوارکنندگان کوچک و نحوه انتقال ا

 نیرا دشوار ساخته است. ا يماریب نیا تیریوحش مد اتیبه ح

منجــر بــه تلفــات قابــل توجــه در  ریــاخ يهــامســئله در ســال

اسـت.   دهدر کشور ش یو بز وحش یگوسپند وحش يهاتیجمع

نقاط محتمـل   ن،یو همچن يماریب وعیاز عوامل مؤثر بر ش یآگاه

 ریتـأث  توانـد یرخداد طاعون نشخوار کننـدگان کوچـک مـ    يبرا

داشـته   يمـار یب وعیاز شـ  رانهیشگیاقدامات پ تیبر موفق ییبسزا

 پـراکنش  يهـا رو در مطالعـه حاضـر کـاربرد مـدل     نیباشد. از ا
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 کمبینی پراکنش گوسپند وحشی در استان مرکزي. مناطق با مطلوبیت باال به رنگ قرمز و مناطقی که احتمال حضور گونه . نقشه پیش7 شکل

  است. است. محدوده مناطق تحت حفاظت با زرد رنگ نمایش داده شده است با رنگ آبی مشخص شده

  

 اتیـ در ح يماریبر وقوع ب ؤثرم يرهایمتغ یابیارز يبرا ياگونه

در منـاطق   يمـار یب وعیش يمناطق مستعد برا ییوحش و شناسا

  شد.  یبررس رانیا يمرکز

 اتیـ در ح هـا يمـار یب وعیشـ  نـد یفرآ یابیـ گـام در ارز  نیاول

 ،يمـار یب نیناقل ایو  زبانیم يهاگونه یشناساز بوم یوحش، آگاه

 کــردی). رو43آنهــا اســت ( يهــاســتگاهیز تیــپــراکنش و مطلوب

ـ  ياکـاربرد گسـترده   سـتگاه، یز تیمطلوب يزسامدل  ینـ یبشیدر پ

 کــردیدارنــد. رو هــايمــاریب زبـان یناقــل و م يهــاپـراکنش گونــه 

ناقـل   يهاپراکنش گونه ینیبشیدر پ ستگاهیز تیمطلوب يسازمدل

 يمـار یب وعیشـ  يباال سکیر يمناطق دارا ینیبشی)، پ39( يماریب

)، و 21( هـا يمـار یب وعیبـر شـ   میاقل رییتغ يامدهایپ ی)، بررس38(

 اندمورد استفاده قرار گرفته هايماریب وعیعوامل مؤثر بر ش یابیارز

طـاعون   يماریرخداد ب يبرا یمناطق احتمال ینیبشیپ). 43 و 16(

ـ تأ زیمطالعه ن نینشخوارکنندگان کوچک در ا ـ کننـده موفق  دیی  تی

  بود.   يماریوقوع ب ینیبشیپ در هامدل نیا

ـ به نسبت ز ریتأث انگریژوهش بپ نیا يهاافتهی  يرهـا یمتغ ادی

و  ،ییفصل، فاصـله تـا منـاطق روسـتا     نیتردر مرطوب یبارندگ

طـاعون نشـخوارکنندگان    يمـار یبـر وقـوع ب   یفاصله تا منابع آب

ـ دام، ح يهـا بـر داده  یمبتنـ  يهـا در مدل بیکوچک به ترت  اتی

 نیتـر مرطـوب  یبارنـدگ  زانیم وحش بود. اتیح-وحش، و دام

طـاعون نشـخوارکنندگان    يماریب وعیبا ش یمنف یبستگفصل هم

 دسـت به جیموافق نتا افتهی نینشان داد که ا یکوچک در دام اهل

ـ پو و کوچک نشخوارکنندگان طاعون مطالعه از آمده  وعیشـ  ییای

از  گـر ید ی). اگـر چـه در برخـ   5در سودان اسـت (  يماریب نیا

ـ متغ نیماه سال به عنوان مهمتـر  نیتربارش خشک هاپژوهش  ری

معـرف   یاهل يهادر دام يماریب نیا وعیگذار بر ش ریتأث یطیمح
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ـ  يدار یکه ارتباط معنـ  رسدی)، اما به نظر م29شده است (  نیب

 28 ،16وجـود دارد (  يماریو وقوع ب طیمح یرطوبت نسب زانیم

  ).  35و 

مطالعه، پژوهش انجام  نیبه دست آمده در ا جیخالف نتا بر

 روسیـ کـه و  دهـد ی) نشـان مـ  16ران (شده توسط کائو و همکا

PPR يتـر یمـدت زمـان طـوالن    يمرطـوب بـرا   يهاطیدر مح 

 يماریب وعیش سکیر تواندیم یدارد و بارندگ یزنده مان ییتوانا

 يرهـا یمتغ ریدر نظر داشت کـه تـأث   دیدهد. اگرچه با شیرا افزا

 دهـد یرخ م یزمان ریتاخ کیمعموالً با  يماریب وعیبر ش یمیاقل

به دسـت آمـده    جیتفاوت در نتا تواندیموضوع م نیو هم) 27(

ـ ) را توج16در مطالعه حاضـر بـا مطالعـه کـائو و همکـاران (       هی

  . دینما

مطالعـه   نیمثبت به دست آمده در ا یهمبستگ ن،یعالوه بر ا

 يمـار یفصل و احتمال رخداد ب نیترمرطوب يدما نیانگیم نیب

PPR مطابقـت   نی) در چـ 16مطالعه کـائو و همکـاران (   جیبا نتا

و  یبارندگ زانیکه با کاهش م رسدیداشت. در مجموع به نظر م

 ،ياستان مرکز یجنوب و جنوب شرق يهادما در بخش شیافزا

وحـش   اتیح نیکاهش علوفه در دسترس دام، تماس ب لیبه دل

مشترك (شـامل   يهااحتمال استفاده از چراگاه جهیو دام و در نت

 ابـد ییمـ  شیمناطق تحت حفاظت) افـزا دام از  رمجازیاستفاده غ

ـ از دام بـه ح  يمـار یکه منجر به انتقال ب وحـش و بـالعکس    اتی

  .  شودیم

ـ به ترت یفاصله از روستاها و فاصله از منابع آب يرهایمتغ  بی

وحـش   اتیـ در ح يمـار یب وعیمـؤثر در شـ   يرهایمتغ نیمهمتر

 شیوحش بـا افـزا   اتیدر ح يماریب وعیشدند. احتمال ش نییتع

ـ    شیو بـا افـزا   شیه از روسـتاها افـزا  فاصل  یفاصـله از منـابع آب

 يآبشـخورها  دادفاصله از روستاها تع شی. با افزاابدییکاهش م

وحش (مناطق تحـت حفاظـت)    اتیح يهادر چراگاه یمصنوع

دام از مناطق تحـت حفاظـت    رمجازیو استفاده غ ابدییم شیافزا

منـابع   ب،یترت نیو به ا شودیبستر و آبشخورها م یباعث آلودگ

ـ  يمـار یبه مخازن انتقال ب یآب  لیوحـش تبـد   اتیـ دام و ح نیب

طـاعون نشـخوارکنندگان    وعوقـ  ي). احتمـال بـاال  5( گردنـد یم

 تـوان ی) را مـ 6کوچک در منطقه حفاظت شده هفتاد قله (شکل 

ـ انسان سـاخت در ا  يآبشخورها شتریتراکم ب لیبه دل منطقـه   نی

ـ اهم رسـد یبه نظـر مـ  مناطق در نظر گرفت.  رینسبت به سا  تی

در فصـل   يمـار یآبشخورها به عنوان نقـاط داغ انتقـال دهنـده ب   

  .ابدییم شیخشک افزا

 وعیعامـل مـؤثر بـر شـ     نیتـر مهـم  یفاصله از منابع آب ریمتغ

شـد. دو   نیـی وحـش تع  اتیـ ح-وحش و دام اتیدر ح يماریب

ــمتغ ــ ییفاصــله از منــاطق روســتا ری ــابع آب در  یو فاصــله از من

در  يمـار یوقـوع ب  يهـا را شده با اسـتفاده از داده اج يها¬مدل

وحش مورد اسـتفاده قـرار    اتیح-دام ن،یوحش و همچن اتیح

احتمـال وقـوع    يساز در مدل ریدو متغ نیکه ا یدر حال گرفتند،

رخـداد   يهـا در مدل اجرا شده تنهـا بـا اسـتفاده از داده    يماریب

ـ لبـه د  رسدیدر دام مشارکت نداشتند. به نظر م يماریب عـدم   لی

در  يمـار یاحتمال وقـوع ب  يسازدر مدل ریدو متغ نیمشارکت ا

در  يمـار یوقـوع ب  تمالاح يوحش غالب مناطقِ دارا اتیح-دام

 ینـ یبشینقشه پ نیهستند، در ا ییروستا یدام که منطبق بر نواح

  . اندنشده

) با نقشه احتمال وقوع 8(شکل  یکیمدار الکتر جینتا سهیمقا

وحـش   اتیـ ح-ارکنندگان کوچـک در دام طاعون نشخو يماریب

 يرهای(مسـ  انیـ کـه حـداکثر جر   دهـد یج) نشـان مـ  -6(شکل 

) با آن بخـش از منطقـه کـه    یمهاجرت گوسپند وحش ي¬بالقوه

طــاعون نشــخوارکنندگان  يمــاریب ياحتمــال وقــوع بــاال يدارا

  کوچک است، منطبق است.   

 يهـا مـدل  رسـد یبه دست آمده به نظـر مـ   جیتوجه به نتا با

 در زمـان  يمـار یاحتمال وقـوع ب  ینیبشیدر پ ستگاهیز تیلوبمط

 یوسـتگ یپ يهـا کمک کننـده باشـند. مـدل    توانندیکمبود داده م

 ییجابجـا  یاحتمـال  يرهایمس ییبه شناسا توانندیم زین ستگاهیز

 يهـا برنامه يبرا نیاکمک کنند و بنابر يماریب یاصل يهازبانیم

  ند.واقع شو دیمف يمارینظارت و کنترل ب

ـ به دست آمده تأ جینتا اگرچه  در هـا مـدل  ییبـر کـارا   يدیی

 رسـد یاما بـه نظـر مـ    باشد،یم يماریاحتمال رخداد ب ینیبشیپ

  کـوچ   يرهایهمچـون مسـ   گـر ید یطـ یمح يرهـا یاستفاده از متغ
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رنگ زرد حداکثر شدت . MaxEntمدل  ی) با استفاده از خروجیبالقوه مهاجرت گوسپند وحش يرهای(مس انی. نقشه شدت جر8شکل 

 با) ها. محدوده مناطق تحت حفاظت (گرهدهدیگونه و رنگ بنفش حداکثر مقاومت را نشان م ییحداکثر احتمال جابجا جهیو در نت انیجر

 .است داده شده شنمای زرد رنگ

 

بـه   جیبـر دقـت نتـا    توانـد یم هاتراکم دام در مدل هیو ال ریعشا

ــدهدســت ــأث آم ــال  ریت ــد. ع ــذار باش ــر اگ ــوه ب ــایتغم ن،ی  يره

 یدرست شیبر افزا تواندیم زین يجانور يهاگونه یشناختستیز

نمونـه،   يگذار باشد. بـرا  ریپراکنش تأث ینیبشیپ يهامدل جینتا

 وانـات یسـن ح  شیکه بـا افـزا   دهندینشان م ریاخ يهاپژوهش

و  1( دیبایم شیافزا يجانور يهادر گونه يماریاحتمال وقوع ب

 وعیعامـل انتقـال و شـ    نیمهمتـر  دیادام شـ  يهـا یی). جابجا16

 ن،یباشـد. بنـابرا   یو وحشـ  ینشخوارکنندگان اهلـ  انیم يماریب

کننده  ینیبشیپ يهااطالعات توسعه مدل نیبه ا یبدون دسترس

  .ستین ریپذامکان يماریب وعینقاط داغ ش

فشـار بـر    شیمنجر به افـزا  ریتراکم دام در مراتع فق شیافزا

). محدود 14( شودیرقابت م قیاز طر یمبوم وحشعلفخواران ه

آب  ت،یفیبا ک ییبه منابع غذا یعلفخواران وحش یشدن دسترس

ـ یا ستمیس تواندیرقابت با دام م لیبه دل یو مواد معدن و در  یمن

کـاهش   زايمـار یعوامـل ب  بربرا در را هاگونه نیمقاومت ا جهینت

 تیآن بر مطلوب ریتأثو  یمیاقل راتییتغ ن،ی). عالوه بر ا25دهد (

 دنیممکن است سبب سرعت بخشـ  يجانور يهاگونه ستگاهیز

 ن،یو همچنـ  یوحشـ  يهـا به کـاهش منـابع در دسـترس گونـه    

 نیشود که مجموع ا یاهل واناتیح با هاگونه نیرقابت ا شیافزا

در  هـا يمـار یب وعیاحتمـال شـ   شیافـزا  بسـب  توانـد یعوامل م

  شود.   یوحش يهاگونه

در  يطاعون گاو يماریکن شدن ب شهیر زیآم تیموفق تجربه

 یکنـ  شهیکنترل و ر ي، منجر به توسعه برنامه راهبرد2011سال 

) توسـط  PPR-GCESطاعون نشخوارکنندگان کوچـک (  يماریب

) و سازمان خواروبـار و  OIE( واناتیبهداشت ح یسازمان جهان

ـ   نیشد. هدف ا 2015) در سال FAO( يکشاورز  نیبرنامـه از ب
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ــردن ب ــاریب ــاز طر PPR يم ــخ قی ــاریب صیتش ــارت،  ،يم نظ

از جملـه خــدمات   یچهـارچوب قـانون   کیـ  جـاد یا ،يریشـگ یپ

). 40و  9اسـت (  2030تـا سـال    نفعانیو مشارکت ذ یدامپزشک

رو بـه   يو با توجه به رخـدادها  يبرنامه راهبرد نیا يدر راستا

 يهـا تیـ طاعون نشخوارکنندگان کوچـک در جمع  يماریرشد ب

 ر،یـ اخ يهـا در کشـور در سـال   یو بـز وحشـ  گوسـپند   یحشو

در  رانهیسـختگ  یحفـاظت  اقـدامات  و هـا طـرح  شـود یم شنهادیپ

 يهـا ییدر مراتـع و جابجـا   واناتیح يچرا يارتباط با مجوزها

 یعـ یطب يهـا سـتگاه یز یکینزد لیبه دل ن،یدام انجام شود. همچن

 اسو تمـ  ییبـا منـاطق روسـتا    ینشـخوارکننده وحشـ   يهاگونه

 يهـا وحش و دام بـه واسـطه اسـتفاده از چراگـاه     تایح کینزد

در نشـخوارکنندگان   يادوره ونیناسـ یواکس يهـا مشترك، برنامه

 يمـار یوحـش از ابـتال بـه ب    اتیبه منظور مصون ماندن ح یاهل

در مناطق تحـت حفاظـت    شودیم شنهادیپ ن،یانجام شود. همچن

ـ    یآبشخورها حت  اتیـ و ح دام نیالمقدور در منـاطق مشـترك ب

کـه   یاحـداث نگردنـد و در فصـول    ياهیحش و منـاطق حاشـ  و

ـ  يماریب وعیاحتمال ش  شـتر یوحـش ب  اتیـ دام و ح نیمشترك ب

جهت  ستیز طیتوسط سازمان حفاظت مح يشتریاست کنترل ب

  عدم ورود دام اعمال گردد.
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Abstract 

The prevalence of the Pest des petits ruminants (PPR) over the past ten years in Iran has resulted in devastating effects 
on the wild goat (Capra aegagrus) and mouflon (Ovis gmelini) populations, as well as small domestic ruminants. The 
aim of this study was to identify areas with high risk of PPR outbreak, determine the environmental and landscape 
factors affecting the spread of the disease, and identify the transmission corridors of the disease through the wild hosts 
of PPR virus in Markazi province. The risk of occurrence of PPR was mapped once in livestock and wildlife separately 
and also jointly for both groups using maximum entropy model. An electrical circuit model was used to identify 
migration corridors and evaluate the transmission of disease through the wild hosts of the PPR virus. The model 
performance index was calculated 0.727 for livestock, 0.997 for wild ruminants, and 0.849 for both groups. The results 
showed that precipitation of the wettest month was the most important variable affecting the prevalence of PPR. 
Potential migration corridors of wild sheep matched the areas where the risk of PPR occurrence was high. The results of 
the present study can be operative in developing effective methods to prevent the spread of this fatal disease in the 
country's wildlife. 
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