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چکیده
شاه روباه ) (Vulpes canaکوچکترین روباه در بین  4گونه روباهی است که در ایران زیست میکنند  .مطالعات انجام شده
بر روی این گونه بسیار محدود بوده و می توان گفت که مطالعه منسجمی بر روی آن در ایران انجام نگردیده است .بههمین دلیل در این
پژوهش عوامل مؤثر بر پراکنش شاه روباه و محدوده پراکنش بالقوه آن در ایران بررسی گردید .بدین منظور با استفاده از روش مدلسازی
مطلوبیت زیستگاه مکسنت که تنها مبتنی بر دادههای حضور میباشد ارتباط بین نقاط حضور بهدست آمده از طریق فناوری دوربینهای
تله ای همراه با چند نقطه معدود از مشاهدات اتفاقی تأیید شده در مناطق حفاظت شده در کشور با متغیرهای زیستمحیطی معرف
شرایط اقلیمی ،توپوگرافی و انسان ساخت در سرتاسر ایران تحلیل گردید .نتایج بهدست آمده از مدل مکسنت نشان میدهد که بهترتیب
سه متغیر "بارندگی در سردترین فصل"" ،شیب" و متوسط دمای روزانه" بیشترین تاثیر را در پراکنش شاه روباه در ایران دارند.
همچنین  74646/5کیلومتر مربع از وسعت ایران بهعنوان زیستگاه مطلوب این گونه بوده که در مرکز ایران قرار گرفته است.
کلمات کلیدی :شاه روباه ،Vulpes cana ،مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ،پراکنش ،مکسنت
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مقدمه
برنامهریزی بهمنظور حفاظت از گونههای حیاتوحش بدون
آگاهی از نیازهای بومشناختی این گونهها و نحوه ارتباط آنها با
زیستگاه امکانپذیر نیست .بههمین رو پیشبینی پراکنش گونهها
در سالهای اخیر به بخش مهمی از برنامهریزی حفاظت تبدیل
شده است و به این منظور فنون مدلسازی گستردهای ،توسعه
یافتهاند ( Guisanو  .)5002 ،Thuillerمدل مطلوبیت زیستگاه،
عوامل زیستمحیطی موثر بر مطلوبیت زیستگاه گونه را شناسایی،
مطلوبیت هر بخش از سرزمین را برای گونه تعیین میکند .نتایج
این مدلها که در قالب نقشههای مطلوبیت زیستگاه ارائه میشوند
کمک بسیاری در تعیین اولویتهای حفاظتی و افزایش کارآمدی
برنامهریزیهای حفاظتی میکند ( Guisanو ،Zimmermann
 )5000که از آن جمله میتوان به جگوار ) (Panthera oncaدر
مکزیک ( Rodrı´guez-Sotoو همکاران ،)5022 ،گربه آندی
) Marino( (Leopardus jacobitaو همکاران )5022 ،در آمریکای
جنوبی و گربه سرتخت ) (Prionailurus planicepsدر جنگلهای
برنئو ( Wiltingو همکاران )5020 ،اشاره نمود .یکی از بهترین و
پرکاربردترین این روشها در حال حاضر ،روش حداکثر آنتروپی
یا  2 MAXENTاست ( Phillipsو همکاران .)5000 ،این روش
به دادههای عدم حضور برای گونه مورد نظر نیاز ندارد ،در عوض
از الیههای زیستمحیطی پسزمینه 5برای تمام منطقه مورد
مطالعه استفاده میکند .مکسنت میتواند از هر دو متغیر پیوسته
یا طبقهای استفاده کند و خروجی آن یک نقشه پیشبینی
پیوسته میباشد.
شاهروباه ( )Vulpes canaکوچک جثهترین عضو خانواده
سگسانان در ایران محسوب میشود که عمدتاً در مناطق خشک
و کویری مرکز ایران یافت میشود (ضیایی .)2831 ،این گونه با
وضعیت جهانی  LCیا کمترین نگرانی براساس معیارهای
فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت ( Geffenو همکاران،
 ،)5003در مناطق کوهستانی خشک خاورمیانه تا افغانستان
پراکنش دارد ( Geffenو همکاران ،)5004 ،شاه روباهها در
سرتاسر حوزه انتشار خود در زیستگاههای کوهستانی کویری با
شیبهای صخرهای تند و درههای سنگی یافت میشوند (Harrison
و  .)2992 ،Batesآنها دارای رژیم غذایی عمدتاً حشرهخوار و
میوهخوار هستند ،ولی بقایای مهرهداران نیز بخشی از منوی
غذایی آنها را تأمین میکند ( Geffenو همکاران .)2995 ،در
)Maximum Entropy (MAXENT
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حال حاضر مشخصاً تهدید عمدهای در محدودۀ پراکنش شاه
روباه وجود ندارد .با این حال در بخشهایی از گستره انتشار
جهانی آن ،عوامل چون تخریب زیستگاه یا تجارت پوست آن از
عوامل آسیب زننده به جمعیت این گونه دانسته میشود
( Geffenو همکاران.)5003 ،
شناسایی گوشتخواران کوچک جثه مانند شاه روباهها در
طبیعت که عمدتاً شب فعال هستند ( Geffenو ، MacDonald
 ،)2998حتی برای کارشناسان نیز دشوار است .از همین رو،
قابل اتکاترین شیوه برای کسب اطالع از وضعیت این گونهها،
استفاده از تصاویر واضح دوربینهای تلهای است که امکان
تصویربرداری در تمامی اوقات شبانه روز را دارا هستند .از آنجا
که امکان خطا در شناسایی این روباه با سایر گونههای روباه در
طبیعت پایین نیست ،پژوهش حاضر عمدتاً مبتنی بر تصاویر
مستند دوربینهای تلهای که مکان آنها مشخص است ،میباشد.
بدیهی است با توجه به اریبی رویکرد بیشینه بینظمی در
مدلسازی محافظه کارانه در مناطقی که از تراکم باالی نقاط
برخوردار هستند ( Schapireو  ،)5000 ،Phillipsنتیجه این
پژوهش از این اریبی درامان نخواهد بود .با اینحال ،با توجه به
فقدان تصویری جامع از وضعیت شاهروباه در ایران ،مطالعه
حاضر تالش میکند تا به بررسی گستره پراکنش این گونه در
ایران و عوامل مؤثر بر آن بپردازد .انجام این مطالعه در کنار سایر
مطالعات مشابه و نتایج حاصل از آنها میتواند به شناخت
بیشتر از بومشناسی این گونه در محدوده پراکنش آن منجر
شود و گام مؤثرتری در جهت حفاظت از این گونه ارزشمند و
کمیاب کشور برداشت.
در این مطالعه نیز با ثبت دادههای حضور شاه روباه در
زیستگاههای مربوط به آن گونه در سراسر ایران و با استفاده از
رویکرد بیشینه بینظمی (مکسنت) ،سعی در دستیابی به اهدافی
همچون تعیین عوامل زیستگاهی موثر بر مطلوبیت زیستگاه شاه
روباه و تعیین زیستگاههای مطلوب برای گونه درسراسر ایران
شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :فالت ایران در مختصات جغرافیایی
 82° 48′ 20/00″شمالی و  22°54′ 22/43″شرقی قرار گرفته
است .بیش از نیمی از ایران کویری و نیمهکویری است .حدود
یک سوم ایران نیز کوهستانی است و بخش کوچکی از ایران نیز
از جلگههای حاصلخیز تشکیل شده است .اختالف دمای هوا در
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زمستان میان گرمترین و سردترین نقطه گاهی به بیش از 20
درجه سانتیگراد میرسد و دارای متوسط دمای سالیانه  23درجه
سانتیگراد میباشد ،همچنین میانگین میزان بارش در طول
یکسال  520میلیمتر است .ایران در میان تمام کشورهای
جنوبغربی آسیا متنوعترین و پرجاذبهترین شرایط را از نظر
پوشش گیاهی دارا میباشد .امروزه جنگلهای مرطوب در بخشهایی
از صفحات ساحلی جنوب خزر دیده میشوند و جنگلهای
سازگار به خشکی نیز کوههای کردستان ،رشته کوههای زاگرس
و رشته کوههای شمال خراسان را تحت پوشش قرار دادهاند .در
زونهای نیمهآلپینی این رشته کوهها رویشهای گیاهی بالشوش
و خاردار غالب هستند .بخشهای خشک کشور بهوسیله خلنگ
زارها و رویشهای پاکوتاه و اجتماعات نباتی شورپسند اشغال
شدهاند و سواحل خلیج فارس نیز تحت پوشش درختچه زارهای
نیمهکویری قرار دارند که بدواً متعلق به پالئوتروپیک میباشند
(مجنونیان.)2813 ،
مدل مطلوبیت زیستگاه:
جمعآوری دادههای حضور :در ابتدا تمامی تصاویر
دوربینهای تلهای در سراسر ایران استخراج شد .بهمنظور شناسایی
شاه روباه ،از معیارهایی مانند دم بلند و بسیار پرمو و رنگ تیره
پشت گوشها (ضیایی )2831 ،استفاده شد که میتواند تمایز
کافی میان گونه و سایر روباهها نشان دهد .همچنین از افراد
مطلع و قابل اعتماد همچون محققان و محیطبانان نیز در
خصوص مشاهده شاهروباه در طبیعت مورد پرسش قرار گرفتند.
تنها گزارشهایی مورد پذیرش قرار میگرفت که مستند با
تصویر باشند .تمامی نقاط گزارش شده در قالب یک پایگاه
دادهها ثبت گردیده و همگی مربوط به دوره زمانی سال 2832
تا  2895بوده است (شکل  ،)2همچنین نقاط جمعآوری شده از
این گونه در ایران و کشورهای خاورمیانه توسط  Geffenو
همکاران ( )2998در شکل  2نشان داده شده است که تا
حدودی نشاندهنده محدوده تاریخی پراکنش شاهروباه میباشد.
انتخاب متغیرهای زیستگاهی :برای شناسایی متغیرهای
زیستمحیطی تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه گونه با مرور مطالعات
توصیفی انجام شده درباره رفتار و تعامل گونه با زیستگاه (ضیایی،
 ،)2831مجموعه عواملی که در تامین نیازهای زیستگاهی گونه
تاثیرگذار هستند ،تعیین شدند .متغییرهایی که در این پژوهش
انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از :متغیرهای توپوگرافی
مانند پستی و بلندی ،شیب و رودخانه ،متغیرهای انسانشناختی
مانند شهر ،روستا ،کشاورزی ،جاده و  29متغیر زیست اقلیمی.
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بنابر مطالعات انجام گرفته اندازه قلمرو شاهروباه  0/2تا 5
کیلومتر متغیر میباشد ( Geffenو همکاران ،)2995 ،بنابراین
بهمنظور جلوگیری از بروز خود همبستگی اندازه پیکسل 2
کیلومتر در نظر گرفته شد و تمامی الیههای زیستمحیطی با
این میزان قابلیت تفکیک در نرمافزار  Arc GIS 9.3تهیه گردید.
همبستگی بین مقادیر متغییرهای زیستمحیطی در نقاط حضور
شاهروباه با استفاده از نرمافزار  Arc GIS 9.3سنجیده شد و
متغییرهایی که دارای همبستگی بیش از  0/1بودند حذف گردیدند.
تجزیه و تحلیل دادهها :بهجهت اطمینان از صحت مدل
بهدست آمده از بررسی اعتبار متقابل )(Cross-Validation
استفاده شد .بدین منظور فرایند مدلسازی چهار بار تکرار شد و
میانگین نتایج بررسی گردید .برای بررسی اعتبار مدل از سطح
زیرمنحنی ) (ROCاستفاده شده است ،این منحنی از متداولترین
روشهای آماری است که بهطور گسترده برای ارزیابی مدلهای
پیشبینی استفاده میشود ( Geffenو همکاران .)5004 ،سطح
زیر منحنی ) (AUCبرابر با احتمال قدرت تشخیص میان نقاط
حضور و عدم حضور توسط یک مدل است ( Hirzelو ،Le Lay
 .)5003بهعبارت دیگر احتمال این است که یک نقطه حضور
تصادفی انتخاب شده ،احتمال حضور باالتری از یک نقطه عدم
حضور تصادفی انتخاب شده در نظر بگیرد .مقادیر مختلف سطح
زیرمنحنی بین  0/2تا  2است .جهت تعیین نقش متغیرها،
درصد کمک و آزمون جک نایف مورد استفاده قرار گرفتهاند.
درصد کمک بهصورت جدولی است که در آن متغیرها بهترتیب
بیشترین درصد تاثیرگذاری قرار گرفتهاند .در آزمون جک نایف،
برنامه مدلهای متعددی ایجاد میکند .در هر دور یک متغیر
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حذف می شود سپس با هر متغیر به تنهایی نیز یک مدل ایجاد
می شود .عالوه بر این ،یک مدل نیز با استفاده از تمامی متغیرها
ایجاد میشود .منحنیهای پاسخ برای بررسی نقش هریک از
متغیرها بهکار رفتهاند .بسیار مهم است که بدانند که متغیرها از
چه طریقی بر روی توزیع گونهها تأثیر میگذارند ،این منحنیهای
پاسخ ،شامل نمودارهایی هستند که بر روی محور Xها ،معیار
معینی برای متغیر مورد بررسی را دارا هستند و روی محور Yها،
میزان احتمال پیشبینی شده شرایط مطلوب که توسط خروجی
منطقی تعیین شدهاند را نمایش میدهند .گرایش رو به باال در
منحنی ،مشخص کننده رابطه مثبت و حرکت رو به پایین نشان
دهنده رابطه منفی است .در پایان نقشه مطلوبیت زیستگاه محاسبه
و طبقهبندی شد و مساحت مناطق مطلوب محاسبه گردید.

نتایج
در این پژوهش تعداد  00نقطه حضور ،شامل  24منطقه
حاصل از تصاویر دوربینهای تلهای 4 ،گزارش از افراد مطلع ،یک
النه و یک الشه ،جمعآوری گردید که حداقل تعداد الزم برای
ساخت مدل در نرمافزار مکسنت را تأمین مینماید ،زیرا با توجه به
مطالعات پیشین و روش مکسنت بیان میشود که تعداد نمونهها
از  80عدد کمتر نباشد ،بنابراین با توجه به روشهای آماری و
برای افزایش صحت مدل تعداد نمونههای بیشتر از  80عدد
پیشنهاد میشود .اعتبار منحنی  ROCبرابر با  0/919بهدست آمد
(شکل  )5که با توجه به آنکه مقدار سطح زیرمنحنی ) (AUCبیش
از  0/9است ،قدرت تشخیص مدل بسیار عالی درنظر گرفته میشود.

شکل  :2منحنی  ROCجهت بررسی اعتبار مدل

شکل  :3نقشه پراکنش پیشبینی شده شاه روباه در ایران
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شکل  :4نقشه طبقهبندی زیستگاه مطلوب و نامطلوب شاهروباه در ایران
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شکل  8نقشه پیوستهای از پراکنش پیشبینی شده شاه
روباه در سراسر ایران است .مناطقی که تمایل بیشتری به رنگ
بنفش دارند مناطقی مطلوبتر برای شاهروباه محسوب میشوند.
این مناطق بهصورت عمده در مرکز تا شرق ایران قرار گرفتهاند.
برای درک بهتر پراکنش گونه در ایران براساس حد آستانه بهدست
آمده در مدل ( ،)0/230نقشه دو طبقهای شامل مناطق مطلوب
و نامطلوب تهیه شده است .بر این اساس میزان مساحت مناسب
برای زیستگاه شاه روباه در سطح کشور بهدست آمد ،این میزان
در سراسر کشور  04131/2کیلومتر مربع میباشد (شکل .)4
بنابر نتایج بهدست آمده از جدول درصد کمک (جدول )2
و آزمون جک نایف (شکل  8 ،)2متغیر زیست اقلیمی 29
(میزان بارندگی در سردترین ماه) ،شیب ،متغیر زیست اقلیمی
( 5متوسط دمای روزانه) بیشترین تأثیر و متغیر فاصله از جاده
کمترین تأثیر را در پراکنش شاه روباه در ایران دارند.
منحنیهای پاسخ نشان میدهند با افزایش بارندگی در
سردترین فصل سال یعنی از حدود  52میلیمتر بارش به باال،
مطلوبیت زیستگاه شاهروباه کاهش مییابد (شکل  .)0همچنین
افزایش شیب تا حدود  4درجه ،موجب افزایش مطلوبیت زیستگاه
میشود و بعد از آن با باال رفتن شیب ،مطلوبیت کاهش مییابد
(شکل  .)1شکل  3نشان میدهد که متوسط دمای روزانه برای این
گونه از  25درجه سانتیگراد تا حدود  21درجه سانتیگراد بسیار
مطلوب است ودمای باالتر تاثیری در مطلوبیت نخواهد گذاشت.

شکل  :5نمودار آزمون جک نایف جهت بررسی میزان نقش هریک
از متغیرها در اعتبار مدل

شکل  :6منحنی پاسخ بارندگی در سردترین فصل
جدول : 1درصد کمک هر متغیر به مطلوبیت زیستگاه شاه روباه
در ایران
متغیر
میزان بارندگی در سردترین فصل
شیب )(Slope
متوسط دمای روزانه )(bio 2
متوسط دمای ساالنه )(bio 1
.
.
فاصله از جاده

درصد کمک
)(bio 19

25/2
50
2/3
2/2
.
.
0/4

شکل  :7منحنی پاسخ شیب
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شکل  :8منحنی پاسخ متوسط دمای روزانه

بحث
در منحنیهای پاسخ حاصل از ساخت مدل نهایی نکته
قابل توجه بهدست آمده این است که سه متغیر از چهار متغیر
موثر بر زیستگاه اقلیمی میباشد ،این بدان معنی است که
متغیرهای اقلیمی بر زیستگاه شاه روباه آن هم در مقیاس کالن
کشوری بسیار تاثیر گذارند .از آنجاییکه تنوع زیستی نقاط داغ
اهمیت مسلم دارند و توجه جهانی را طلب میکند ،تغییرات
اقلیمی در بیابانها با سرعت بیشتری مورد انتظار است .در
حالیکه در مقایسه با آن جنگلهای پرباران گرمسیری این میزان
کمتر است .سازگاری با تاثیرات تغییرات اقلیمی در بیابانها
بهطور خاصی فوری و ضروری بهنظر میرسد ( Durantو همکاران،
 .)5024شاه روباه نیز ساکن همین نوع زیستگاه است .از طریق
مدلهای مطلوبیت زیستگاه که ویژگیهای زیستگاهی مناسب
برای گونه را نشان میدهند ( Wiszو همکاران )5003 ،تاثیر
اقلیم در حیات گونه به چشم میخورد.
مطالعه حاضر به هیچ وجه نشاندهنده حوزه انتشار شاه
روباه در ایران نمیباشد ،بلکه صرفاً محدوده پراکنش آنرا در
حوزه مرکزی و شرقی ایران شناسایی نموده است .با اینحال،
بعید بهنظر میرسد که حوزه حضور این گونه در ایران صرفاً
محدود به بخشهای پیشبینی شده توسط مدل باشدLay .
( )2901یک نمونه از این گونه را در نزدیکی تخت جمشید در
استان فارس مشاهده نموده ،بقایای یک فرد دیگر را در نزدیکی
روستای احمدمحمودی در حوزه شهرستان الرستان رؤیت کرده
و همچنین گزارشهایی از حضور گونه در فراهان استان مرکزی،
فریدن اصفهان و در محل ایالت بختیاری در زاگرس مرکزی
ارائه داده است .در موزه تاریخ طبیعی شیراز نیز یک نمونه شاه
روباه وجود دارد که محل جمعآوری آن شهرستان آباده ذکر
00

شده است .از همینرو و با توجه به ثبت یک گزارش حضور در
جنوب کشور (استان هرمزگان) ،بهنظر میرسد گستره انتشار شاه
روباه در ایران از بخشهای مرکزی ایران بسیار گستردهتر بوده و
بهصورت پیوسته تا جنوب کشور را دربر میگیرد .با اینکه
گزارشهای مستندی غیر از چند مورد در منطقه حفاظت شده
بیرک سیستان و بلوچستان از حضور این گونه در شرق کشور
در دست نمیباشد ،ولی حضور این جانور از قندهار در جنوب
افغانستان ( )2918 ،Hassingerو بلوچستان در جنوبغربی
پاکستان ( )2991 ،Robertsاین فرضیه را تقویت مینماید که
حوزه انتشار این گونه از محدوده مدلسازی شده در ایران بهصورت
پیوستهای تا پاکستان و افغانستان کشیده شده است.
در شرق و شمالشرقی ایران ،هیج گزارش مستندی از
حضور شاه روباه وجود ندارد ،با اینحال  Geffenو همکاران
( )2998یک نمونه شاه روباه از کوههای کپه داغ ترکمنستان در
نزدیکی مرز ایران (استان خراسان شمالی) گزارش نمودهاند و
اعتماد ( )2805از حضور گونه در کوههای دوزخ شرق خراسان
صحبت کرده است ،حال آنکه در هیچیک از مطالعات سیستماتیک
صورت گرفته در مناطق کویری و استپی حوزه شمالشرقی
کشور ،این گونه ثبت نشده است (فرهادینیا و همکاران،
 .)2831در غرب ایران نیز نقاطی از استان ایالم بهعنوان میزبان
شاه روباه شناسایی شدند و  )2901( Layاز حضور گونه در
خوزستان گزارش داده است ،ولی در مطالعات )2929( Hatt
هیچ اشارهای به حضور شاه روباه در عراق نشده است ،بنابراین
مطالعات بیشتری در غرب زاگرس و کشور عراق بهمنظور
شناسایی نقاط احتمالی حضور این گونه تا غرب اردن که شاه
روباه در آن ثبت شده است ( Abu Bakerو همکاران،)5004 ،
مورد نیاز است.
حدس زده میشود که پیدایش شاه روباه از فالت ایران
بوده است .ویژگی این مناطق نیز زمستانهای سرد ،تابستانهای
گرم و خشکی بسیار زیاد میباشد ( Geffenو همکاران.)2998 ،
پراکنش این روباه طبق نقشه مطلوبیت زیستگاه بهدست آمده
بهطور غالب در مناطق مرکزی و شرقی ایران میباشد درحالیکه
اگر به نقشه پراکنش دو روباه دیگر در ایران یعنی روباه معمولی
) (V. vulpesو روباه شنی )( (V. rueppelliiضیایی )2831 ،توجه
گردد شاه روباه از پراکندگی محدودتری برخوردار است .این
مناطق در ایران دارای کوههای صخرهای مرتفع و آب و هوایی
خشک میباشد.
در تمامی تصاویر مورد استفاده قرار گرفته در این پژوهش
( ،)n=99شاه روباهها در ساعات تاریکی شب فعالیت
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