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 Introduction: The Persian leopard is the largest feline in Iran and lives in most parts of 

the country, except for desert areas. Awareness of the habitat needs of this species is one 

of the requirements of wildlife management.  

Materials & Methods: The aim of this study was to study the overlap between the habitat 

of Iranian leopard with its preys (including wild goat and chinkara (Indian gazelle)) in 

order to prepare the habitat suitability map of these species in the protected area of Sang 

-e Mes using the maximum entropy method (in Maxent software). The data used to 

prioritize the habitats include the species presence points based on field observations as 

well as the environmental variables affecting the species distribution (9 variables for each 

species). 

Result: The results showed the AUC (Area under the ROC Curve) of 0.824 for Persian 

leopard, 0.787 for wild goat, and 0.740 for Indian gazelle. According to Jackknife analysis, 

the variables of elevation, rainfall, distance from river, distance from road, and 

temperature for the Persian leopard, and distance from food sources and slope for the wild 

goat, and distance from river and temperature for the Indian gazelle provided the most 

information to the model.  

Conclusion: According to the calculations, 45.19% of the suitable habitats of Persian 

leopard have overlaps with the habitat of the wild goat. The least overlap was reported 

with the species of Indian gazelle (8.51%). 
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های کند. آگاهی از نیازمندیجز مناطق کویری زندگی میسان ایران است که در اکثر نواحی ایران، بهترین گربهپلنگ ایرانی بزرگ :مقدمه

 شود.وحش محسوب میحیات زیستگاهی این گونه یکی از ملزومات مدیریت

هایش )ازجمله:کل و بز و جبیر( و تهیه پوشانی زیستگاه گونه پلنگ ایرانی با زیستگاه طعمهاین پژوهش با هدف مطالعه هم ها:مواد و روش

های مورد داده انجام شد. (Maxent)ها در منطقه حفاظت شده سنگ مس، با روش حداکثرآنتروپی بیشینه نقشه مطلوبیت زیستگاه این گونه

 چنین متغیرهای زیستاستفاده برای تعیین اولویت انتخاب زیستگاه شامل: مجموعه نقاط حضور گونه براساس مشاهدات میدانی و هم

 متغیر( است. 9محیطی موثر بر پراکنش گونه )برای هر گونه 

برای گونه کل و بز و  AUC= 787/0برای گونه پلنگ،  AUC= 824/0دست آمده از نتایج، حد استاندارد باال )صحت مدل به نتایج:

740/0 =AUC نایف نیز متغیرهای ارتفاع، بارندگی، فاصله از رودخانه، فاصله از دهد. براساس تحلیل جکبرای گونه جبیر( را نشان می

، متغیرهای فاصله از رودخانه و دما برای جاده و دما برای گونه پلنگ ایرانی، متغیرهای فاصله از منابع غذایی و شیب برای گونه کل و بز

 ترین اطالعات را در اختیار مدل قرار داده است.گونه جبیر، بیش

پوشانی های مطلوب پلنگ ایرانی، با زیستگاه گونه کل و بز همدرصد از زیستگاه 19/45طبق محاسبات انجام شده،  :گیری و بحثنتیجه

 درصد( را داراست. 51/8پوشانی )ترین همدارد، اما با گونه جبیر کم
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 مقدمه

نتیجه  در طبیعی هایزیستگاه شدگی تکهتکه و تخریب شاهد امروزه       

همکاران،  و چراغی ؛2015 همکاران، و Farhadinia) هستیم انسانی عوامل

های طبیعی تخریب زیستگاه (.2017و همکاران،  Hindmarch ؛1397

تهدیدی جدی برای کاهش عمده تنوع زیستی در جهان است 

(Ashrafzadeh  ،؛ 2020و همکاران Hosseini ،2019و همکاران .)

ها شده تجزیه زیستگاه سبب کاهش مساحت و منزوی شدن زیستگاه

ها را پراکنش گونهتکه شدگی زیستگاه موفقیت انتشار و است. تکه

دهد کاهش، مرگ و میر را افزایش و تنوع ژنتیکی را کاهش می

؛ الماسیه 1395؛ رضایی و همکاران، 1397زاده و همکاران، )سرهنگ

 ویژه جثه به(. در این میان پستانداران بزرگ1398و همکاران، 

اند. ها در معرض خطر قرار گرفتهخواران بیش از سایر گونهگوشت

ها در رأس هرم غذایی دلیل موقعیت آنجثه بهخواران بزرگگوشت

شوند. نیاز غذایی باالی های کمیاب محسوب میطور طبیعی گونهبه

ها و خوار موجب افزایش تعارضات میان این گونهپستانداران گوشت

های اخیر شده ها در سالتر آنپذیری بیشها در نتیجه آسیبانسان

ترین عوامل تخریب (. از جمله مهم1394ن، است )هماهی و همکارا

های طبیعی و کاهش جمعیت حیات وحش در ایران تبدیل زیستگاه

ها کارخانه اماکن مسکونی، راضی کشاورزی، باغات،اها به مراتع و جنگل

حیوانات وحشی، کاهش  فضای حیاتی کاهش نتیجه آن ها کهو ایجاد راه

های زیستگاه به دامداران و شکارچیان سریع مهاجرت حیوانات، دسترسی

(. پلنگ 1387؛ قدوسی و همکاران، 1398ها است )انصاری، امن آن

سانان بزرگ است. ها در بین گربهترین پراکنشدارای یکی از گسترده

عنوان یک گونه با زیستگاه عمومی شناخته شده که توانایی این گونه به

های متراکم، اهی مثل جنگلهای زیستگدر طیف بزرگی از تیپ زندگی

ها و حتی مناطق زارای، مناطق سنگی، علفمناطق بوته و درختچه

کوهستانی را دارد. در واقع هر جایی که مخفیگاه کافی و طعمه حیوان 

ترین (. گونه پلنگ ایرانی بزرگ1395فراهم باشد )شعاعی و همکاران، 

(. در غرب آسیا 1395زیرگونه پلنگ در دنیا است )رضایی و همکارن، 

( از افغانستان و Panthera pardus saxicolorزیرگونه پلنگ ایرانی )

، Jacobson) پاکستان تا ایران، قفقاز، ترکیه و عراق پراکندگی دارد

ترین ( یکی از مهمPanthera pardus saxicolor) (. پلنگ ایرانی2016

های گیریاندازهعنوان یک گونه چتر در سانان بهاعضای خانواده گربه

شود. الزم به ذکر است گونه پلنگ ایرانی کاهش حفاطتی محسوب می

 زاده و همکاران،)سرهنگ است شده منقرض نیز در بعضی مناطق حتی و

(. 1398مرادی، مددی و وارسته ؛2015 و همکاران، Farhadinia ؛1397

بندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت در طبقه در خطر در طبقه

(. IUCN، 2015 ؛2011و همکاران،  Fahimi( قرار دارد )ENانقراض )

ترین حوزه پراکنش پلنگ ایرانی در سطح عنوان عمدهکشور ایران به

(. این جانوران 1397نیا و همکاران، جهان شناخته شده است )فرهادی

دهند که به یک زنجیره نادر بخشی از یک زیستگاه را تشکیل می

ها ها چرخه حیاتی بسیاری از گونهد و فقدان آنشوغذایی منجر می

های دهد. بنابراین تعیین وضعیت پراکنش گونهرا تحت الشعاع قرار می

ای در ها از اهمیت قابل توجهحیات وحش و وضعیت زیستگاهی آن

مدیریت حیات وحش برخوردار است اما مشکل زمان و بودجه قابل 

ش در سطح وسیع دشوار و های حیات وحدسترس برای مطالعه گونه

سازی زیستگاه های مدلدر بعضی موارد غیرممکن است بنابراین روش

تا به امروز در مدیریت حیات وحش مورد استفاده  1970که از سال 

قرار گرفته، ابزاری مناسب برای غلبه بر این مشکل معرفی شده است 

های مدل وظیفه (.1397؛ روحی و همکاران، 1389)امیری و همکاران، 

عنوان بینی تناسب زیستگاه گونه بهارزیابی مطلوبیت زیستگاه، پیش

باشد. تناسب زیستگاه به های محیط زیستی مییک کارکرد از متغیر

منظور حمایت بقا و تولیدمثل یک عنوان قابلیت یک واحد سرزمین به

های ابداع شده (. مدل2013و همکاران،  Amiciشود )گونه تعریف می

 ،های حضور و عدم حضورهای وابسته به دادهمدل -1نوعند:  2بر 

های فقط حضور )حسینی و همکاران، های وابسته به دادهمدل -2

هایی که فقط نیاز (. استفاده از مدل1398؛ مروتی و همکاران، 1395

کارگیری توانند از خطای حاصل از بههای حضور دارند میبه داده

زاده و همکاران، اه، جلوگیری کرد )نقیبهای عدم حضور اشتبداده

های داده های وابسته بهمدل در بین (.1396؛ وصالی و همکاران، 1397

نظمی از لحاظ کارکرد حداکثر بی ( یاMAXENT) حضور مدل مکسنت

شود )هماهی و همکاران، سازی محسوب میهای مدلاز بهترین روش

با وجود تعداد کم  هایی است که(. مدل مکسنت ازجمله روش1394

زاده و همکاران، بینی دارد )نقیبنقاط حضور توانایی باالیی در پیش

پوشانی و ارزیابی زیستگاه پلنگ هم هدف از این مطالعه بررسی (.1397

هایش )کل و بز و جبیر( در منطقه حفاظت ایرانی با زیستگاه طعمه

 شده سنگ مس است.
 

 هامواد و روش

در مختصات  مس سنگ شده حفاظت منطقه :مطالعه مورد منطقه       

N2850  تاN2858  عرض شمالی وE5803  تاE5811   طول شرقی

متر  3400از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. حداکثر ارتفاع 

متر در حوالی دشت 1550مربوط به کوه سنگ مس و حداقل ارتفاع 

گیری بخش شمالی منطقه باشد. اقلیم منطقه با توجه به قرار تلبور می

حاشیه کویر گرم و خشک لوت و بخش جنوبی در نواحی کوهستان،  در

های گرم و خیلی خشک، نیمه گرم تا خنک بوده و دارای تابستان

باشد. منطقه حفاظت شده سنگ های معتدل میخشک و زمستان

 20شرق مرکز استان کرمان و در کیلومتری جنوب 205مس در 
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عنوان منطقه به 1389هرستان بم واقع و از سال جنوب شکیلومتری 

 (.1398حفاظت شده تعیین گردید )مروتی و همکاران، 

( Panthera pardus saxicolor)گونه پلنگ : گونه مورد مطالعه       

باشد. می Pantheraو جنس  Felidaeخانواده ، Carnivora راسته وجز

ای بزرگ، بدنی عضالنی ولی نرم و قابل انعطاف، گونه پلنگ دارای جثه

های کوچک و گرد دارد. دست و پا نسبتاً کوتاه با سری پهن، گوش

های تیز و بلند، موهای نرم و کوتاه دارد. رنگ های پهن و ناخنپنجه

موهای پشت سفید تا کرم متمایل به نارنجی، زیر بدن کرم متمایل 

ه نارنجی، زیر بدن کرم متمایل به خاکستری است. سطح پشت و ب

ها و های تو خالی وجود دارد. سر، گردن، روی دستها از خالپهلو

های توپر پوشیده شده است. هر چه به مناطق پاها و زیر بدن از خال

تر شویم رنگ زمینه بدن سفیدتر شرقی کشور نزدیکشرقی و شمال

 (.1390)ضیایی، شود تر میو جثه بزرگ

در این تحقیق برای تهیه مدل مطلوبیت زیستگاه : روش کار       

افزار گونه پلنگ، کل و بز و جبیر از روش حداکثر آنتروپی در نرم

Maxent افزار چنین از نرمو همArc GIS10.3  برای تعیین همبستگی

استفاده  Maxentافزار های اطالعاتی برای ورود به نرمو نیز ساخت الیه

افزار مکسنت را گردید. اطالعات موردنیاز برای تجزیه و تحلیل در نرم

به دو دسته اطالعات شامل نقاط ثبت حضور گونه و متغیرهای  توانمی

بندی کرد. نقاط حضور گونه در بینی کننده، طبقهستی پیشمحیط زی

با بازدید میدانی و براساس مشاهدات مستقیم و  1397-1399سال 

های موجود ایو دوربین تله بانان منطقهکارشناسان و محیط با همکاری

نقطه  58نقطه برای گونه پلنگ،  42در منطقه تعیین شدند که شامل 

نقطه برای گونه جبیر با استفاده از دستگاه  38برای گونه کل و بز و 

GPS 2016دست آمده در برنامه هثبت شد. نقاط ب Exel  با فرمتcsv 

های انجام شده افزار مکسنت شد. با توجه به بررسیذخیره و وارد نرم

کننده که برای گونه پلنگ ایرانی انتخاب  بینیمتغیرهای محیطی پیش

دما، فاصله از روستا، فاصله از جاده، فاصله شدند شامل ارتفاع، شیب، 

از رودخانه، بارندگی، فاصله از طعمه، پوشش گیاهی، و برای گونه کل 

و بز شامل ارتفاع، شیب، دما، فاصله از روستا، فاصله از جاده، فاصله از 

رودخانه، فاصله از منابع غذایی، بارندگی، پوشش گیاهی، و برای گونه 

یب، دما، فاصله از روستا، فاصله از جاده، فاصله جبیر شامل ارتفاع، ش

باشد. از رودخانه، فاصله از منابع غذایی، بارندگی، پوشش گیاهی می

متر از سایت  30ارتفاع، حاصل مدل رقومی ارتفاعی با دقت  نقشه

usgsهای فاصله از ، نقشه شیب و دما، حاصل از نقشه ارتفاع، و نقشه

از منابع غذایی، بارندگی،  له از رودخانه، فاصلهجاده، فاص فاصله از روستا،

فاصله از طعمه، پوشش گیاهی، که از سازمان محیط زیست و منابع 

تهیه شده است. باید توجه داشت آنالیز  1:50000طبیعی با مقیاس 

MaxEnt  نیاز به متغیرهایی دارد که با هم همبستگی نداشته باشند

چه دو یا چند متغیر اشد. چنانها با هم کم بیا میزان همبستگی آن

ها از فهرست باشند حذف یکی از آن 8/0دارای همبستگی بیش از 

الزامی است. جهت بررسی  MaxEntمتغیرهای وارد شونده به آنالیز 

 Multivariate دستور از ،Arc GIS10.3 افزارنرم در هاداده همبستگی میزان

Tools Spatial Analyst که در این پژوهش جاییاستفاده شد، از آن

کدام بود هیچ 8/0تر از میزان همبستگی بین متغیرهای محیطی کم

متغیرها، به شکل رستری و با  ها از آنالیز حذف نشدند. این الیهاز آن

گونه که تعداد وارد شدند. بدین Maxent 3.3.eآفزار به نرم Asciiفرمت 

ای ارزیابی نتایج مدل برای اجرای مدل درنظر گرفته شد. بر تکرار 10

صورت تصادفی استفاده به testهای و داده Cross validateاز رویکرد 

عنوان نقاط عدم حضور زمینه بهنقطه از نقاط پس 10000شد. تعداد 

افزار در حالت اولیه خود باقی )عدم حضور کاذب( و باقی تنظیمات نرم

از سطح  مدل، از دست آمدهمنظور ارزیابی نتایج بهطورکلی، بهماندند. به

زیرمنحنی و برای تفسیر سهم هریک از متغیرها در تعیین توزیع گونه 

 AUCشود. العمل استفاده میهای عکساز آزمون جک نایف و منحنی

 ترین میزانیکم 5/0 کرد. را ارزیابی مدل توانمی آن طریق از که است راهی

 تربه یک نزدیک AUCتواند داشته باشد. هرچه می AUCاست که 

 (.1393آید )مروتی و همکاران، میدست بهتری به مدل باشد،

 

 
 : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1شکل

 

 

 
ای از پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده سنگ : عکس دوربین تله2شکل

(1399زیست شهرستان بم، مس )سازمان حفاظت محیط  
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 نتایج
های با استفاده از مدل مکسنت پتانسیل مطلوبیت زیستگاه گونه      

بینی شد. برای مورد مطالعه در منطقه حفاظت شده سنگ مس پیش

دست آمده از منحنی به AUCارزیابی عملکرد مدل از سطح زیرنمودار 

ROC .در این مطالعه مقدار شاخص سطح زیر منحنی  استفاده شد

(824/0 =AUC  787/0الف(،  -3برای گونه پلنگ )شکل =AUC 

برای گونه جبیر  AUC= 740/0ب( و  -3برای گونه کل و بز )شکل 

بینی بسیار خوب مدل برای زیستگاه ج(( بیانگر قدرت پیش -3)شکل 

نتایج حاصل از بررسی اهمیت نسبی  مطالعه است.های مورد گونه

های پلنگ، کل و بز و جبیر در منطقه مورد متغیرها بر حضور گونه

مطالعه نشان داد که متغیرهای پوشش گیاهی و فاصله از رودخانه 

برای گونه پلنگ، متغیرهای پوشش گیاهی و فاصله از جاده برای گونه 

و فاصله از رودخانه برای گونه کل و بز و متغیرهای فاصله از جاده 

ترین متغیرهای تأثیر گذار بر حضور گونه هستند. هم چنین جبیر مهم

متغیرهای بارندگی  پلنگ، گونه برای از روستا بارندگی و فاصله متغیرهای

و ارتفاع برای گونه کل و بز و متغیرهای شیب و بارندگی برای گونه 

نطقه مورد مطالعه دارند )جدول گونه در م ترین تأثیر بر حضورکم جبیر

دهنده تأثیر در نمودار مربوط به آزمون جک نایف رنگ آبی نشان(. 1

باشد، رنگ سبز متغیر مورد استفاده به تنهایی در ساخت مدل می

دهنده متغیر از مدل و رنگ قرمز نشان آندهنده کنار گذاشتن نشان

یج این آزمون طبق نتاباشد. تأثیر همه متغیرها در ساخت مدل می

الف(، متغیر فاصله از  -4متغیر ارتفاع برای گونه پلنگ ایرانی )شکل 

ب(، متغیر فاصله از رودخانه  -4منابع غذایی برای گونه کل و بز )شکل 

ترین متغیرهای مؤثر بر مطلوبیت ج( مهم -4برای گونه جبیر )شکل 

  زیستگاه این سه گونه شناخته شد.
 

 
 خروجی مدل مکسنت برای سه گونه مورد مطالعه AUCو مقدار  ROC: منحنی 3شکل 

 های مورد مطالعهسازی مطلوبیت زیستگاه گونهدرصد نسبی متغیرهای محیط زیستی در مدل: میزان تأثیرگذاری و 1جدول 

 

 فاصله از منابع غذایی فاصله از روستا بارندگی دما فاصله از جاده ارتفاع فاصله از طعمه شیب فاصله از رودخانه پوشش گیاهی  

 پلنگ
  0 0 2/0 1/1 5/1 3/7 13 29 9/47 درصد اثر همبیشی

  0 0 0 5/12 7/0 24 4/43 5 5/14 اهمیت جایگشت

 کل و بز
 2/0 3/1 0 0 4/3 0  0 0 2/95 درصد اثر همبیشی

 4/0 4/0 0 0 9/21 0  0 0 2/77 اهمیت جایگشت

 جبیر
 6/0 5/6 1/0 8/5 5/36 6/9  2/0 1/31 5/9 درصد اثر همبیشی

 1 6/0 0 0 2/20 4/70  0 0 7/7 اهمیت جایگشت
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 های مورد مطالعه: نتایج آزمون جک نایف برای اهمیت متغیرهای محیط زیستی گونه4شکل 

ل کنقشه مطلوبیت زیستگاه گونه پلنگ، گونه  7و  6، 5 هایشکل   

حت خروجی مدل مساد با توجه به ندهو بز و گونه جبیر را نشان می

 درصد، برای گونه کل و بز 4/45زیستگاه مطلوب برای گونه پلنگ 

 (.2درصد محاسبه شد )جدول  55/58درصد و برای گونه جبیر  55

های : مساحت و درصد زیستگاه مطلوب و نامطلوب گونه2جدول    

 مورد مطالعه در منطقه حفاظت شده سنگ مس

 

های مطلوب در پراکندگی، الزم است تا به با توجه به اهمیت طعمه

ها )کل و بز ایرانی با زیستگاه طعمهپوشانی زیستگاه مطلوب پلنگ هم

توان به اهمیت وضوح میبه 3طبق نتایج جدول  و جبیر( اشاره کرد.

عنوان طعمه مورد عالقه پلنگ ایرانی پی برد. طبق کل و بز بهگونه 

های مطلوب پلنگ درصد از زیستگاه 19/45محاسبات انجام شده، 

دارد، اما با گونه جبیر پوشانی ایرانی، با زیستگاه گونه کل و بز هم

 درصد( را داراست.  51/8پوشانی )ترین همکم
 

 هاپوشانی زیستگاه مطلوب پلنگ و زیستگاه طعمه: درصد هم3جدول 

 پوشانیدرصد هم نام گونه

 19/45 کل و بز

 51/8 جبیر

 

 گونه

زیستگاه 

مطلوب 

 )هکتار(

زیستگاه 

نامطلوب 

 )هکتار(

زیستگاه 

مطلوب 

 )درصد(

زیستگاه 

نامطلوب 

 )درصد(

 6/54 4/45 14/5633 4/4683 پلنگ

 45 55 14/4717 79/5599 کل و بز

 45/41 55/58 47/4275 71/6040 جبیر

 
 زیستگاه پلنگ ایرانی در منطقه مورد مطالعه: نقشه پیوسته و گسسته مطلوبیت 5شکل 
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  حثب 

های از راه یکی نقشه مطلوبیت آن، زیستگاه و تهیه سازی برایمدل       

دست آوردن شناخت از فعالیت و رفتار، انتخاب کسب اطالعات و به

با مشخص  در واقع باشد.گونه در آن زیستگاه می زیستگاه و نوع عملکرد

های مطلوب و منابع جذب و دفع گونه و تعیین عوامل شدن زیستگاه

توان پراکنش گونه در یک زیستگاه میمطلوب و نامطلوب در حضور و 

ای را مناسب با عملکرد آن گونه های حفاظتی و حمایتی ویژهبرنامه

در آن زیستگاه برای حفاظت از گونه مورد نظر و مدیریت زیستگاه آن 

زیستی و طراحی نمود. در این مطالعه با استفاده از متغیرهای محیط

های پلنگ، گاه برای گونههای حضور گونه، مدل مطلوبیت زیستداده

کل و بز و جبیر در منطقه حفاظت شده سنگ مس با استفاده از روش 

 مطلوبیت سازیمدل هایروش بهترین از یکی که آنتروپی حداکثر

آمد است، های کوچک نیز بسیار کارزیستگاه است و حتی در نمونه

آزمون جک اساس نتایج حاصل از استفاده شده است. در این مطالعه بر

گذار بر مطلوبیت زیستگاهی گونه پلنگ ترین عوامل تأثیرنایف مهم

که با توجه به نتایج مطالعه صورتیایرانی متغیر ارتفاع شناخته شد.  در

( متغیر پراکنش طعمه در پارک ملی و 1397مرادی )مددی و وارسته

( 1395کره گلستان و مطالعه شعاعی و همکاران )گاه زیستذخیره

ترین عوامل تأثیرگذار تغیر فاصله از جاده در پارک ملی تندوره از مهمم

اساس چنین بربر مطلوبیت زیستگاه گونه پلنگ شناخته شده است. هم

نایف برای گونه کل و بز، متغیر فاصله از منابع غذایی زمون جکآنتایج 

 که درصورتیگونه معرفی شد. در ترین فاکتور در پراکنشعنوان مهمبه

گلستان  شیب در استان متغیر (1395) مطالعه حسینی و همکاران نتایج

( متغیر فاصله از مناطق 1396و طبق مطالعه میرسنجری و سخنگو )

ترین فاکتور برای عنوان مهمای در منطقه حفاظت شده دنا بهصخره

نایف زمون جکآگونه کل و بز معرفی شده است. در این مطالعه نتایج 

گذار بر مطلوبیت زیستگاهی ترین عوامل تأثیریر مهمبرای گونه جب

 
: نقشه پیوسته و گسسته مطلوبیت زیستگاه کل و بز در منطقه مورد مطالعه6شکل   

 

 
 : نقشه پیوسته و گسسته مطلوبیت زیستگاه جبیر در منطقه مورد مطالعه7شکل 

14 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 2, Summer 2021               1400 تابستان، 2، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 

که طبق مطالعه صورتیگونه، متغیر فاصله از رودخانه را نشان داد در

ترین متغیر فاصله از منابع آبی ( مهم1397جمشیدی و همکاران )

ها و آبشخورها( در پارک ملی کویر برای گونه جبیر شناخته )چشمه

های درصد از زیستگاه 19/45م شده، طبق محاسبات انجا شده است.

پوشانی دارد، اما با مطلوب پلنگ ایرانی، با زیستگاه گونه کل و بز هم

درصد( را داراست. با توجه به  51/8پوشانی )ترین همگونه جبیر کم

مرتفع، درصد  هایدر زیستگاه عالقه پلنگ و ترجیح این گونه به زیستن

توجیه است. منطقه  کامالً قابل بز،پوشانی زیستگاهش با کل و باالی هم

 های چندحفاظت شده سنگ مس در سه دهه گذشته دارای گله

علت تخریب زیستگاه و صدتایی از قوچ و میش و کل و بز بوده که به

اند، اما با های آن از بین رفتههای منطقه تمامی قوچ و میشناامنی

حیاء است. بانان منطقه، جمعیت کل و بز رو به اهای محیطتالش

منطقه حفاظت شده سنگ مس از کیفیت باالی پوشش گیاهی و 

تواند نقش مهمی در افزایش تعداد منابع آبی برخوردار هست و می

های موجود در این منطقه داشته باشد. مطالعات محدودی در گونه

هایش صورت پوشانی زیستگاه گونه پلنگ با زیستگاه طعمهرابطه با هم

پوشانی ( در مطالعات خود هم1398ن )ایمی و همکارابراه گرفته است:

زیستگاه پلنگ ایرانی با زیستگاه گوسفند وحشی و بز وحشی در ایران 

دست آوردند. در این مطالعه با استفاده هب Maxentبا استفاده از روش 

سازی از متغیرهای پوشش زمین، توپوگرافی، اقلیمی و انسانی، مدل

اسب پلنگ ایرانی، بز وحشی، گوسفند های منبینی زیستگاهپیش جهت

های مورد عنوان طعمهوحشی اوریال و گوسفند وحشی ارمنی به

اش، انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد پلنگ ایرانی، بز عالقه

وحشی، گوسفند وحشی اوریال و و گوسفند وحشی ارمنی در ایران، 

دهند ن میالعمل قابل توجهی نشابه فاصله از مناطق حفاظتی عکس

ها از مناطق حفاظتی، از مناسب بودن زیستگاهشان و فاصله گرفتن آن

اش چنین زیستگاه پلنگ ایرانی با سه طعمه مورد عالقهکاهد. هممی

در زیستگاه  گونه سه این حضور اهمیت بیانگر و دارد دارییمعن پوشانیهم

 پوشانی( هم2018) و همکاران Stevenson Holt است. ایرانی پلنگ

 Capra sibirica, Cervus elaphus,) پلنگ برفی با چهار طعمه آن

Ovis ammon و Ovis orientalis)  را در قزاقستان با استفاده از روش

Maxent  و مدل توزیع گونه(SDM)  بررسی کردند. نتایج نشان داد

پوشانی با زیستگاه این زیستگاه پلنگ برفی دارای درجه باالیی از هم

 گونه دارد.   4
 

 تشکر و قدردانی
زیست شهرستان اداره محیط محترم رئیس همکاری وسیله ازبدین       

ها در آوری دادهکیا که در فرآیند جمعبم، جناب آقای عیسی عارف

اند، صمیمانه تشکر و قدردانی همکاری را داشتهپژوهش حاضر کمال 

 .گرددمی
 

 منابع
پوشانی زیستگاه هم .1398ابراهیمی، ا.؛ فراشی، آ. و راشکی، ع.،  .1

پلنگ ایرانی با زیستگاه گوسفند وحشی و بز وحشی در ایران. مجله 

 . 134تا  121صفحات  ،3شماره  ،8سال  تجربی. جانوری شناسیزیست

 کابلی، م.؛ کرمی، م.؛ سلمان ماهینی، ع.ر. و حسنامیری، م.؛  .2

مدل سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی  .1398زاده کیابی، ب.، 

(Panthera pardus saxicolorبه ) روش تحلیل عاملی آشیان بوم

( در پارک ملی کاله قاضی، استان اصفهان. علوم و ENFAشناختی )

 .148تا 139صفحات  ،1، شماره12تکنولوژی محیط زیست. دوره 

بینی فضایی تغییرات زیستگاه منطقه پیش .1398انصاری، ا.،  .3

شده هفتاد قله در استان مرکزی ایران. بوم شناسی کاربردی.  حفاظت

 .45تا  31، صفحات 2، شماره 8سال 

هرسینی، ج.؛ رمضانی، م. و ریاضی، ب.، جمشیدی، ر.؛ ایمانی .4

های مطلوب یستگاهتأثیر عوامل محیطی بر پراکنش ز .1397

در پارک ملی کویر. فصلنامه  (Gazella bennettii)های جبیر جمعیت

 .22تا  15، صفحات 4، شماره 11محیط زیست جانوری. سال 

پناه، ک.، چراغی، ف.؛ دالور، م. ر.؛ امیراصالنی، ف. و علوی .5

. بوم شناسی حرکت یوز آسیایی و پلنگ ایرانی در منطقه 1397

، 44های محیطی. محیط شناسی. دوره با ویژگیحفاظت شده بافق 

 .344تا  332، صفحات 2شماره

اسفندآبادی، ب. و نادری، م.، حسینی، م.؛ ریاضی، ب.؛ شمس .6

فصلنامه محیط  .ارزیابی زیستگاه کل و بز در استان گلستان .1395

 .16تا  9، صفحات 2، شماره 9زیست جانوری. سال 

تعیین  .1395و اکبری، ح.،  رضایی، ع.؛ کابلی، م.؛ اشرفی، س. .7

 Panthera pardusپهنای آشیان بوم شناختی غذایی پلنگ ایرانی )

saxicolor در منطقه حفاظت شده کوه بافق. فصلنامه محیط زیست )

 .8تا  1، صفحات 1، شماره8جانوری. سال 

ماهینی، ع. ر. و رضایی، ح. روحی، ح.؛ تحسینی، ه.؛ سلمان .8

 Pantheraمطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی )سازی مدل .1397ر.، 

pardus saxicolorییالق با روش وحش خوش( در پناهگاه حیات

شناختی. فصلنامه محیط زیست جانوری. تحلیل عاملی آشیان بوم

 .22تا  13، صفحات 4، شماره10سال 

پور، م.؛ رضایی، ح. و یارمحمدی بربرستانی، شعاعی، ا.؛ قلی .9

 Panthera)طلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی ارزیابی م .1395ث.، 

pardus saxicolor, Pocock 1927)  با روش آنتروپی بیشینه

(Maxent)  در پارک ملی تندوره طی فصول تابستان و پاییز. فصلنامه

 .30تا  21، صفحات 1، شماره 9محیط زیست جانوری. سال 
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رژیم غذایی . 1395بربرستانی، ث.، شعاعی، ا. و یارمحمدی .10

( در پارک ملی تندوره Panthera pardus saxicolorپلنگ ایرانی )

های جانوری )مجله زیست طی فصول تابستان و پاییز. مجله پژوهش

 .434تا  426، صفحات 4، شماره29شناسی ایران(. جلد

راهنمای پستانداران ایران، انتشارات سازمان . 1390ضیایی، ه.،  .11

 چاپ دوم. .حفاظت محیط زیست

زاده، م.ر. نیا، م.ص.؛ اشرفی، س.؛ فرحمند، ح.؛ اشرففرهادی .12

 Pantheraتنوع ژنتیکی پایین پلنگ ایرانی ) .1397و کابلی، م.، 

pardus saxicolorژنوم ( براساس NADH5 زیست میتوکندری. محیط

 .92تا  79، صفحات 1، شماره71طبیعی، منابع طبیعی ایران. دوره 

 ح.؛ قدیریان، ط.؛ خالقیقدوسی، آ.؛ عشایری، د.؛ مشیری،  .13
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