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 چکیده

کنند . مطالعات انجام شده گونه روباهی است که در ایران زیست می 4ترین روباه در بین  کوچک (Vulpes cana)شاه روباه 

همین دلیل در این توان گفت که مطالعه منسجمی بر روی آن در ایران انجام نگردیده است. بهبر روی این گونه  بسیار محدود بوده و می

سازی ز روش مدلپژوهش عوامل مؤثر بر پراکنش شاه روباه و محدوده پراکنش بالقوه آن در ایران بررسی گردید. بدین منظور با استفاده ا

های دست آمده از طریق فناوری دوربینباشد ارتباط بین نقاط حضور بههای حضور میمطلوبیت زیستگاه مکسنت که تنها مبتنی بر داده

محیطی معرف ای همراه با چند نقطه معدود از مشاهدات اتفاقی تأیید شده در مناطق حفاظت شده در کشور با متغیرهای زیستتله

ترتیب به دهد کهدست آمده از مدل مکسنت نشان میقلیمی، توپوگرافی و انسان ساخت در سرتاسر ایران تحلیل گردید. نتایج بهشرایط ا

 ترین تاثیر را در پراکنش شاه روباه در ایران دارند. بیش "و متوسط دمای روزانه "شیب"، "بارندگی در سردترین فصل"سه متغیر 

 عنوان زیستگاه مطلوب این گونه بوده که در مرکز ایران قرار گرفته است.مربع از وسعت ایران بهکیلومتر  5/74646چنین هم
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 مقدمه
بدون  وحشهای حیاتگونه حفاظت از منظورریزی بهبرنامه       

 ها باآن ها و نحوه ارتباطشناختی این گونهآگاهی از نیازهای بوم

ها گونه بینی پراکنشپیش رو همیننیست. به پذیرزیستگاه امکان

تبدیل  ریزی حفاظتهای اخیر به بخش مهمی از برنامهدر سال

 توسعه ای،سازی گستردهشده است و به این منظور فنون مدل

 زیستگاه، مطلوبیت مدل (.Thuiller، 5002 و Guisan) اندیافته

 شناسایی، را گونه زیستگاه مطلوبیت بر موثر محیطیزیست عوامل

 نتایج کند.می تعیین گونه برای را سرزمین از بخش هر مطلوبیت

 شوندمی ارائه زیستگاه مطلوبیت هاینقشه قالب در که هامدل این

 کارآمدی افزایش و حفاظتی هایاولویت تعیین در بسیاری کمک

 ،Zimmermann و Guisan) کندمی حفاظتی هایریزیبرنامه

 درonca)  (Pantheraتوان به جگوار ( که از آن جمله می5000

(، گربه آندی 5022و همکاران،  Rodrı´guez-Sotoمکزیک )

(Leopardus jacobita) (Marino در آمریکای 5022 همکاران، و )

های جنگل در  (Prionailurus planiceps)جنوبی و گربه سرتخت

 ( اشاره نمود. یکی از بهترین و5020و همکاران،  Wiltingبرنئو )

ها در حال حاضر، روش حداکثر آنتروپی پرکاربردترین این روش

 این روش (.0050و همکاران،  Phillipsاست ) MAXENT 2یا 

 های عدم حضور برای گونه مورد نظر نیاز ندارد، در عوضبه داده

برای تمام منطقه مورد  5زمینهمحیطی پسهای زیستاز الیه

دو متغیر پیوسته  تواند از هرکند. مکسنت میمطالعه استفاده می

بینی ای استفاده کند و خروجی آن یک نقشه پیشیا طبقه

 باشد.پیوسته می

ترین عضو خانواده کوچک جثه( Vulpes cana) روباهشاه       

خشک مناطق  در شود که عمدتاًایران محسوب می سانان درسگ

(. این گونه با 2831ضیایی، شود )و کویری مرکز ایران یافت می

 ترین نگرانی براساس معیارهاییا کم LCوضعیت جهانی 

و همکاران،  Geffenفهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت )

(، در مناطق کوهستانی خشک خاورمیانه تا افغانستان 5003

 ها درروباه(، شاه 5004و همکاران،  Geffenپراکنش دارد )

های کوهستانی کویری با سرتاسر حوزه انتشار خود در زیستگاه

 Harrison) شوندمی یافت سنگی هایدره و تند ایصخره هایشیب

خوار و حشره ها دارای رژیم غذایی عمدتاً(. آنBates ،2992و 

داران نیز بخشی از منوی خوار هستند، ولی بقایای مهرهمیوه

در  (.2995و همکاران،  Geffenکند )تأمین میها را غذایی آن

                                                           
Maximum Entropy (MAXENT) 1 

 Background 2 

ای در محدودۀ پراکنش شاه تهدید عمده حال حاضر مشخصاً

هایی از گستره انتشار روباه وجود ندارد. با این حال در بخش

جهانی آن، عوامل چون تخریب زیستگاه یا تجارت پوست آن از 

شود عوامل آسیب زننده به جمعیت این گونه دانسته می

(Geffen  ،5003و همکاران  .) 

ها در شناسایی گوشتخواران کوچک جثه مانند شاه روباه       

،  MacDonaldو  Geffenشب فعال هستند ) طبیعت که عمدتاً

(، حتی برای کارشناسان نیز دشوار است. از همین رو، 2998

ها، قابل اتکاترین شیوه برای کسب اطالع از وضعیت این گونه

ای است که امکان های تلهتصاویر واضح دوربیناستفاده از 

جا تصویربرداری در تمامی اوقات شبانه روز را دارا هستند. از آن

های روباه در که امکان خطا در شناسایی این روباه با سایر گونه

مبتنی بر تصاویر  طبیعت پایین نیست، پژوهش حاضر عمدتاً

باشد. می است، مشخص هاآن مکان که ایتله هایدوربین مستند

 نظمی در بدیهی است با توجه به اریبی رویکرد بیشینه بی

سازی محافظه کارانه در مناطقی که از تراکم باالی نقاط مدل

 این نتیجه (،Phillips، 5000 و Schapire) هستند برخوردار

حال، با توجه به پژوهش از این اریبی درامان نخواهد بود. با این

روباه در ایران، مطالعه جامع از وضعیت شاهفقدان تصویری 

کند تا به بررسی گستره پراکنش این گونه در حاضر تالش می

 سایر کنار در مطالعه این ایران و عوامل مؤثر بر آن بپردازد. انجام

تواند به شناخت ها میو نتایج حاصل از آن مشابه مطالعات

پراکنش آن منجر شناسی این گونه در محدوده تر از بومبیش

شود و گام مؤثرتری در جهت حفاظت از این گونه  ارزشمند و 

 کمیاب کشور برداشت.

های حضور شاه روباه در در این مطالعه نیز با ثبت داده       

های مربوط به آن گونه در سراسر ایران و با استفاده از زیستگاه

اهدافی نظمی )مکسنت(، سعی در دستیابی به بی رویکرد بیشینه

 شاه زیستگاه مطلوبیت بر موثر زیستگاهی عوامل تعیین چونهم

ایران  درسراسر گونه برای مطلوب هایزیستگاه روباه و تعیین

 شده است.     

  

 هاشمواد و رو
 جغرافیایی فالت ایران در مختصات منطقه مورد مطالعه:       

گرفته شرقی قرار  22°54′ 43/22″شمالی و  °82 ′48 ″00/20

کویری است. حدود است. بیش از نیمی از ایران کویری و نیمه

یک سوم ایران نیز کوهستانی است و بخش کوچکی از ایران نیز 

در  دمای هوااست. اختالف  خیز تشکیل شدههای حاصلاز جلگه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
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 20ترین و سردترین نقطه گاهی به بیش از گرم زمستان میان

درجه  23دارای متوسط دمای سالیانه  و رسدمی گرادسانتی درجه

چنین میانگین میزان بارش در طول هم ،باشدگراد میسانتی

میان تمام کشورهای  متر است. ایران درمیلی 520سال یک

ترین شرایط را از نظر ترین و پرجاذبهغربی آسیا متنوعجنوب

 هاییبخش در مرطوب هایجنگل امروزه باشد.می دارا گیاهی پوشش

های شوند و جنگلاز صفحات ساحلی جنوب خزر دیده می

های زاگرس های کردستان، رشته کوهسازگار به خشکی نیز کوه

اند. در های شمال خراسان را تحت پوشش قرار دادهو رشته کوه

وش گیاهی بالش هایها رویشکوه آلپینی این رشتهنیمه هایزون

 وسیله خلنگهای خشک کشور بهو خاردار غالب هستند. بخش

های پاکوتاه و اجتماعات نباتی شورپسند اشغال زارها و رویش

فارس نیز تحت پوشش درختچه زارهای اند و سواحل خلیج شده

باشند متعلق به پالئوتروپیک می اًکویری قرار دارند که بدونیمه

 (.2813مجنونیان، )

 مدل مطلوبیت زیستگاه:

در ابتدا تمامی تصاویر  های حضور:آوری دادهجمع       

منظور شناسایی شد. به استخراج ایران سراسر در ایتله هایدوربین

دم بلند و بسیار پرمو و رنگ تیره  روباه، از معیارهایی مانندشاه 

تواند تمایز ( استفاده شد که می2831ضیایی، ها )پشت گوش

چنین از افراد ها نشان دهد. همکافی میان گونه و سایر روباه

 بانان نیز درچون محققان و محیطمطلع و قابل اعتماد هم

مورد پرسش قرار گرفتند. روباه در طبیعت خصوص مشاهده شاه

گرفت که مستند با پذیرش قرار می هایی موردتنها گزارش

تصویر باشند. تمامی نقاط گزارش شده در قالب یک پایگاه 

 2832ها ثبت گردیده و همگی مربوط به دوره زمانی سال داده

آوری شده از چنین نقاط جمعهم (،2بوده است )شکل  2895تا 

و  Geffenکشورهای خاورمیانه توسط  این گونه در ایران و

که تا  نشان داده شده است 2( در شکل 2998همکاران )

    باشد.روباه میدهنده محدوده تاریخی پراکنش شاهحدودی نشان
 متغیرهای شناسایی برای زیستگاهی: متغیرهای انتخاب       

 طالعاتم مرور با گونه زیستگاه انتخاب بر تاثیرگذار محیطیزیست

 ضیایی،زیستگاه ) با گونه تعامل و درباره رفتار شده انجام توصیفی

 گونه زیستگاهی نیازهای تامین در که عواملی مجموعه (،2831

 پژوهش این در که متغییرهایی شدند. تعیین هستند، تاثیرگذار

متغیرهای توپوگرافی  :از عبارتند گرفتند قرار مطالعه مورد و انتخاب

شناختی شیب و رودخانه، متغیرهای انسان پستی و بلندی، مانند

 متغیر زیست اقلیمی.  29جاده و ، مانند شهر، روستا، کشاورزی

 
 همسایه کشورهای و ایران در حضور نقاط پراکندگی نقشه :1 شکل

 
 5تا  2/0روباه مطالعات انجام گرفته اندازه قلمرو شاه بنابر       

، بنابراین (2995، و همکاران Geffenباشد )کیلومتر متغیر می

 2منظور جلوگیری از بروز خود همبستگی اندازه پیکسل به

محیطی با های زیستکیلومتر در نظر گرفته شد و تمامی الیه

تهیه گردید.  Arc GIS 9.3افزار این میزان قابلیت تفکیک در نرم

محیطی در نقاط حضور بین مقادیر متغییرهای زیست همبستگی

سنجیده شد و  Arc GIS 9.3افزار روباه با استفاده از نرمشاه

 .حذف گردیدند بودند 1/0 از بیش همبستگی دارای که متغییرهایی

جهت اطمینان از صحت مدل بهها: تجزیه و تحلیل داده       

 (Cross-Validation)دست آمده از بررسی اعتبار متقابل به

سازی چهار بار تکرار شد و استفاده شد. بدین منظور فرایند مدل

مدل از سطح  اعتبار بررسی برای میانگین نتایج بررسی گردید.

ترین از متداول منحنی این ،است شده استفاده (ROC) زیرمنحنی

های مدل گسترده برای ارزیابی طورکه به های آماری استروش

(. سطح 5004، و همکاران Geffenشود )بینی استفاده میپیش

برابر با احتمال قدرت تشخیص میان نقاط  (AUC)زیر منحنی 

، Le Layو  Hirzelمدل است ) یک حضور و عدم حضور توسط

عبارت دیگر احتمال این است که یک نقطه حضور (. به5003

تصادفی انتخاب شده، احتمال حضور باالتری از یک نقطه عدم 

مقادیر مختلف سطح حضور تصادفی انتخاب شده در نظر بگیرد. 

است. جهت تعیین نقش متغیرها،  2تا  2/0زیرمنحنی بین 

اند. درصد کمک و آزمون جک نایف مورد استفاده قرار گرفته

ترتیب صورت جدولی است که در آن متغیرها بهدرصد کمک به

اند. در آزمون جک نایف، ترین درصد تاثیرگذاری قرار گرفتهبیش

کند. در هر دور یک متغیر یجاد میهای متعددی ابرنامه مدل

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B3
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شود سپس با هر متغیر به تنهایی نیز یک مدل ایجاد حذف می

شود. عالوه بر این، یک مدل نیز با استفاده از تمامی متغیرها می

های پاسخ برای بررسی نقش هریک از منحنی شود.ایجاد می

ها از که متغیر نداند. بسیار مهم است که بدانکار رفتهمتغیرها به

های این منحنی ،گذارندها تأثیر میگونه توزیع روی طریقی بر چه

ها، معیار Xپاسخ، شامل نمودارهایی هستند که بر روی محور 

ها، Yبرای متغیر مورد بررسی را دارا هستند و روی محور  معینی

بینی شده شرایط مطلوب که توسط خروجی میزان احتمال پیش

دهند. گرایش رو به باال در نمایش میاند را منطقی تعیین شده

منحنی، مشخص کننده رابطه مثبت و حرکت رو به پایین نشان 

زیستگاه محاسبه  مطلوبیت نقشه پایان است. در منفی رابطه دهنده

 بندی شد و مساحت مناطق مطلوب محاسبه گردید. و طبقه

 نتایج
 منطقه 24نقطه حضور، شامل  00در این پژوهش تعداد        

یک  گزارش از افراد مطلع، 4ای، تله هایحاصل از تصاویر دوربین

 آوری گردید که حداقل تعداد الزم برایالنه و یک الشه، جمع

 به توجه با زیرا ،نمایدتأمین می مکسنت را افزارنرم مدل در ساخت

ها نمونه شود که تعدادمطالعات پیشین و روش مکسنت بیان می

آماری و  هاینباشد، بنابراین با توجه به روشتر عدد کم 80از 

 عدد 80تر از های بیشبرای افزایش صحت مدل تعداد نمونه

 آمد دستهب 919/0 با برابر  ROCمنحنی اعتبار .شودمی پیشنهاد

 بیش (AUC) زیرمنحنی سطح مقدار کهتوجه به آن با که (5 )شکل

 شود.گرفته می درنظر عالی بسیار مدل تشخیص قدرت است، 9/0 از
   

 
 جهت بررسی اعتبار مدل ROC: منحنی 2شکل 

   

        

 

 
 در ایران روباهبندی زیستگاه مطلوب و نامطلوب شاهنقشه طبقه :4شکل   بینی شده شاه روباه در ایران: نقشه پراکنش پیش3شکل 
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 بینی شده شاهای از پراکنش پیشنقشه پیوسته 8شکل        

تری به رنگ روباه در سراسر ایران است. مناطقی که تمایل بیش

شوند. روباه محسوب میتر برای شاهبنفش دارند مناطقی مطلوب

اند. ایران قرار گرفتهصورت عمده در مرکز تا شرق این مناطق به

دست هایران براساس حد آستانه ب در گونه پراکنش بهتر درک برای

ای شامل مناطق مطلوب (، نقشه دو طبقه230/0آمده در مدل )

میزان مساحت مناسب و نامطلوب تهیه شده است. بر این اساس 

این میزان  ،دست آمدهبرای زیستگاه شاه روباه در سطح کشور ب

 (.4باشد )شکل کیلومتر مربع می 2/04131شور در سراسر ک

( 2دست آمده از جدول درصد کمک )جدول هبنابر نتایج ب       

 29متغیر زیست اقلیمی  8(، 2و آزمون جک نایف )شکل 

)میزان بارندگی در سردترین ماه(، شیب، متغیر زیست اقلیمی 

جاده ترین تأثیر و متغیر فاصله از )متوسط دمای روزانه( بیش 5

 ترین تأثیر را در پراکنش شاه روباه در ایران دارند.کم

دهند با افزایش بارندگی در های پاسخ نشان میمنحنی       

متر بارش به باال، میلی 52سردترین فصل سال یعنی از حدود 

چنین هم .(0یابد )شکل روباه کاهش میمطلوبیت زیستگاه شاه

افزایش مطلوبیت زیستگاه  درجه، موجب 4حدود  تا شیب افزایش

یابد شود و بعد از آن با باال رفتن شیب، مطلوبیت کاهش میمی

متوسط دمای روزانه برای این  که دهدمی نشان 3 (. شکل1 )شکل

گراد بسیار درجه سانتی 21گراد تا حدود سانتی درجه 25 گونه از

 مطلوب است ودمای باالتر تاثیری در مطلوبیت نخواهد گذاشت. 
 
 

: درصد کمک هر متغیر به مطلوبیت زیستگاه شاه روباه  1جدول

 در ایران

 درصد کمک متغیر

 2/25 (bio 19)میزان بارندگی در سردترین فصل 

 50 (Slope)شیب 

 3/2 (bio 2)متوسط دمای روزانه 

 2/2 (bio 1) متوسط دمای ساالنه 

                             . 

                             . 

. 

. 

 4/0 فاصله از جاده

  

 

 

 

 

 

 

 

 
: نمودار آزمون جک نایف جهت بررسی میزان نقش هریک 5شکل 

 از متغیرها در اعتبار مدل

 

 
 : منحنی پاسخ بارندگی در سردترین فصل6شکل 

 

 

 
 : منحنی پاسخ شیب7شکل 
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 متوسط دمای روزانه: منحنی پاسخ 8شکل 

 

 بحث

های پاسخ حاصل از ساخت مدل نهایی نکته در منحنی       

دست آمده این است که سه متغیر از چهار متغیر هقابل توجه ب

این بدان معنی است که  ،باشدموثر بر زیستگاه اقلیمی می

متغیرهای اقلیمی بر زیستگاه شاه روباه آن هم در مقیاس کالن 

که تنوع زیستی نقاط داغ جاییاز آن تاثیر گذارند.کشوری بسیار 

کند، تغییرات اهمیت مسلم دارند و توجه جهانی را طلب می

 تری مورد انتظار است. درها با سرعت بیشاقلیمی در بیابان

گرمسیری این میزان  های پربارانجنگل مقایسه با آن که درحالی

 ها لیمی در بیابانتر است. سازگاری با تاثیرات تغییرات اقکم

، و همکاران Durant) رسدمی نظرخاصی فوری و ضروری به طوربه

(. شاه روباه نیز ساکن همین نوع زیستگاه است. از طریق 5024

های زیستگاهی مناسب های مطلوبیت زیستگاه که ویژگیمدل

( تاثیر 5003همکاران،  و Wisz) دهندبرای گونه را نشان می

 خورد.گونه به چشم میاقلیم در حیات 

 دهنده حوزه انتشار شاهوجه نشان مطالعه حاضر به هیچ       

را در محدوده پراکنش آن باشد، بلکه صرفاًروباه در ایران نمی

حال، حوزه مرکزی و شرقی ایران شناسایی نموده است. با این

 رسد که حوزه حضور این گونه در ایران صرفاًنظر میبعید به

 Layبینی شده توسط مدل باشد. های پیشه بخشمحدود ب

( یک نمونه از این گونه را در نزدیکی تخت جمشید در 2901)

استان فارس مشاهده نموده، بقایای یک فرد دیگر را در نزدیکی 

روستای احمدمحمودی در حوزه شهرستان الرستان رؤیت کرده 

مرکزی، هایی از حضور گونه در فراهان استان چنین گزارشو هم

فریدن اصفهان و در محل ایالت بختیاری در زاگرس مرکزی 

ارائه داده است. در موزه تاریخ طبیعی شیراز نیز یک نمونه شاه 

آوری آن شهرستان آباده ذکر روباه وجود دارد که محل جمع

به ثبت یک گزارش حضور در   رو و با توجهشده است. از همین

رسد گستره انتشار شاه ظر مین)استان هرمزگان(، به کشور جنوب

تر بوده و های مرکزی ایران بسیار گستردهروباه در ایران از بخش

که گیرد. با اینصورت پیوسته تا جنوب کشور را دربر میبه

های مستندی غیر از چند مورد در منطقه حفاظت شده گزارش

بیرک سیستان و بلوچستان از حضور این گونه در شرق کشور 

باشد، ولی حضور این جانور از قندهار در جنوب یدر دست نم

 غربیجنوب در بلوچستان و (Hassinger، 2918) افغانستان

نماید که ( این فرضیه را تقویت میRoberts ،2991پاکستان )

صورت در ایران به شده سازیمدل محدوده گونه از این انتشار حوزه

 ای تا پاکستان و افغانستان کشیده شده است. پیوسته

شرقی ایران، هیج گزارش مستندی از در شرق و شمال       

و همکاران  Geffenحال حضور شاه روباه وجود ندارد، با این

های کپه داغ ترکمنستان در ( یک نمونه شاه روباه از کوه2998)

اند و نمودهنزدیکی مرز ایران )استان خراسان شمالی( گزارش 

های دوزخ شرق خراسان ( از حضور گونه در کوه2805اعتماد )

مطالعات سیستماتیک  از یکهیچ در کهآن حال است، کرده صحبت

شرقی صورت گرفته در مناطق کویری و استپی حوزه شمال

نیا و همکاران، فرهادیکشور، این گونه ثبت نشده است )

عنوان میزبان ستان ایالم به(. در غرب ایران نیز نقاطی از ا2831

( از حضور گونه در 2901) Lay شاه روباه شناسایی شدند و

Hatt  (2929 )گزارش داده است، ولی در مطالعات خوزستان

بنابراین  ،ای به حضور شاه روباه در عراق نشده استهیچ  اشاره

منظور تری در غرب زاگرس و کشور عراق بهمطالعات بیش

احتمالی حضور این گونه تا غرب اردن که شاه شناسایی نقاط 

(، 5004و همکاران،  Abu Bakerروباه در آن ثبت شده است )

 مورد نیاز است. 

شود که پیدایش شاه روباه از فالت ایران حدس زده می       

های سرد، تابستان هایبوده است. ویژگی این مناطق نیز زمستان

. (2998، و همکاران Geffenباشد )گرم و خشکی بسیار زیاد می

دست آمده هپراکنش این روباه طبق نقشه مطلوبیت زیستگاه ب

که باشد درحالیغالب در مناطق مرکزی و شرقی ایران می طوربه

اگر به نقشه پراکنش دو روباه دیگر در ایران یعنی روباه معمولی 

(V. vulpes)  و روباه شنی(V. rueppellii) ( ،2831ضیایی ) توجه

از پراکندگی محدودتری برخوردار است. این  شاه روباه گردد

ای مرتفع و آب و هوایی های صخرهمناطق در ایران دارای کوه

 باشد.  خشک می

استفاده قرار گرفته در این پژوهش  در تمامی تصاویر مورد       

(99n=شاه روباه ،) ها در ساعات تاریکی شب فعالیت
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 Geffenداشته که مؤید مطالعات صورت گرفته توسط 

باشد. در دو تصویر در غرب آسیا می Macdonald (2998)و

آباد، شاه روباه سرالشه یک وحش عباسمتعلق به پناهگاه حیات

که یک جونده به دهان دارد، االغ اهلی و در مورد دیگر، درحالی

 یک جونده در وحش راور نیز باپناهگاه حیات در ،شوددیده می

دهان دیده شده است. در تمامی تصاویر ثبت شده، تنها یک فرد 

 ثبت شده است.

که این مطالعه نخستین پژوهش در پایان با توجه به این       

باشد، ادامه این روند بر روی گونه شاه روباه در سراسر ایران می

در ها و اطالعات راجع به این گونه مطالعاتی جهت تکمیل داده

توان براساس باشد. نخستین فعالیتی را که میکشور ضروری می

نتایج این پژوهش به انجام رساند، بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی 

های آتی بر روی مطلوبیت زیستگاه این روباه است. اگر در سال

ها ادامه پیدا کند، خطر جدی در از غفلت از تنوع زیستی بیابان

فرد آن مناطق وجود دارد که منحصر بهدست رفتن فون و فلور 

همراه با آن اطالعات کلیدی و ابزارهایی برای سازگاری در یک 

 (.5024 ،همکاران و Durant) رودمی بین از شدن گرم حال در سیاره

توان می شناسیزیست و شناسیبوم درباره تربیش هرچه مطالعات با

برد و در جهت های حفاظتی مورد نیاز آن گونه پی به فعالیت

 ها اقدام نمود.انجام آن

 

 تشکر و قدردانی
ارشد است که با نامه کارشناسیمطالعه حاضر حاصل پایان       

حمایت انجمن یوزپلنگ ایرانی انجام گرفته است. نویسندگان در 

دانند از پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اینجا برخود الزم می

خانی، کاوه دهکردی، نوید قلیاسالمیچنین آقایان مرتضی و هم

نایینی، امیرحسین خالقی حبعلی، طاهر قدیریان، حسین اکبری

های به اشتراک گذاشتن داده ای بابتزوارهو خانم فاطمه حسینی

مربوط به حضور شاه روباه در مناطق مختلف ایران سپاسگزاری 

 نمایند. 
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