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چکیده
شناخت عوامل موثر بر انتخاب زيستگاه میتواند نقش مهمی براي توصيف پراکنش گونهها داشته باشد و اين امکان را فراهم کند
که بتوان بين زيستگاههاي مختلف از نظر کيفيت تفاوت قائل شد .برآورد و نقشهسازي مناسب زيستگاه ،نقش مهمی در برنامهريزي
حفاظت گونههاي در خطر انقراض ايفا میکند .هدف از اين پژوهش ارزيابی مطلوبيت زيستگاه يوزپلنگ آسيايی با استفاده از روش
بيشترين بینظمی ( )MaxEntبراساس شاخص هاي محيط زيستی و پاسخ يوزپلنگ به تغييرات معنادار پوشش گياهی و دماي سطح زمين
طی  51سال اخير در مجوعه حفاظتی توران میباشد .دادههاي حضور يوز از سال  0225تا  0251و شاخصهايی از قبيل فاصله از پراکنش
سمداران منطقه ،فاصله از منابع آبی ،تغييرات پوشش گياهی و تغييرات دماي سطح زمين از سال  0225تا  ،0251بارندگی و دماي ساليانه
مورد بررسی قرار گرفتند .نتايج نشان داد  %02وسعت منطقه جزء طبقه مطلوب زيستگاه قرار دارد .براساس نتايج ،متغير فاصله از منابع
آبی و تغييرات شاخص پوشش گياهی عمودي ،منحصر به فردترين اطالعات را در اختيار قرار میدهند .همچنين مطلوبيت زيستگاه وابستگی
زيادي به پراکنش گونه هاي جبير ،قوچ و ميش و آهو دارد .نتايج گوياي اين است که پراکنش يوز غالبا´ در مناطق دشتی و تپه ماهوري
است .همچنين براساس نتايج ،اين گونه از کوهستانها و ارتفاعات فاصله میگيرد چرا که در اشغال گونه رقيب آن ،يعنی پلنگ است.
کلمات کلیدی ،MaxEnt :شاخصهای محیطزیستی ،شاخص پوشش گیاهی ،مطلوبیت زیستگاه
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Baghernezami@yahoo.com
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کرمانی و همکاران

ارزیابی شاخصهای محیطزیستی در انتخاب زیستگاه یوزپلنگ آسیایی به کمک دادههای....

مقدمه
اکوسيستمهاي خشکي موزاييکي از منابع زيستي متفاوت
هستند که ممکن است تحت تأثير تغييرات گوناگون قرار گيرند
و اين امر گونههاي جانوري را نيز تحت تاثير قرار ميدهد
( Bowdenو همکاران .)2102 ،زيستگاه نيز قسمتي از يک
اکوسيستم است که پناه ،غذا و امنيت را براي بقاي موجودات
مقيم آن فراهم ميکند ( Isbellو همکاران .)2102 ،اعتقاد بر اين
است که يک گونه ،محدوده خاص و ترکيبي از متغيرهاي محيط
زيستي را براي افزايش بقا و توليدمثل انتخاب ميکند (،Broekhuis
 .)2112در مورد حيوانات خشکي ،پوشش گياهي بهعنوان امنيت
( Yamaguchiو همکاران ،)2112 ،مکانهاي توليدمثل
( )2112 ،Broekhuisو به طور مستقيم بهعنوان منبع غذا براي
گونههاي گياهخوار و غيرمستقيم براي گونههاي گوشتخوار
ازجمله در تامين پناه ،داراي اهميت است ( .)2112 ،Spongبه
همين دليل بررسي روند تغيرات پوشش گياهي ميتواند بر رفتار
گياهخواران مفيد باشد ( .)2102 ،Willisاين بينش ميتواند
موجب بهبود مديريت و حفاظت گياهخواران و بهدنبال آن
گوشتخواران و همچنين تشخيص نيازهاي حفاظتي آنها در
آينده گردد ( D’Amenو همکاران .)2102 ،درک بسياري از
عوامل غيررويشي مانند :منابع آب ،ارتفاع ،شيب ،درجه حرارت،
در دسترس بودن طعمه و ميزان بارش ساالنه نيز در زيستگاه
گونهها حائز اهميت است ( Guisanو  .)2111 ،Zimmermannبر
اين اساس شناخت عوامل موثر بر انتخاب زيستگاه ميتواند نقش
مهمي براي توصيف پراکنش گونهها داشته و اين امکان را فراهم
کند تا بتوان بين زيستگاههاي مختلف از نظر کيفيت تفاوت قائل
شد ( .)2101 ،Franklinبرآورد و نقشهسازي مناسب زيستگاه
نقش مهمي در برنامهريزي جهت حفاظت از گونههاي در معرض
خطر انقراض ايفا ميکند .رويکردي که در سالهاي اخير در
ارزيابي زيستگاه گونههاي حيات وحش اهميت بااليي يافته است،
رويکرد مدلسازي مطلوبيت زيستگاه است .اين رويکرد با
بهکارگيري تحليلهاي آماري چند متغيره و سامانه اطالعات
جغرافيايي احتمال حضور و يا عدم حضور گونه در مجموعهاي از
شرايط زيستگاهي را برآورد ميکند ( Manlyو همکاران2112 ،؛
 Guisanو  .)2111 ،Zimmermannروش حداکثر بينظمي يکي
از روشهاي حضور است که در سال  2112ارائه شده و بهدليل
داشتن مزيتهاي زياد ( Kumarو 2112 ،Tohlgren؛  Phillipsو
همکاران ،)2112 ،ميتواند بهعنوان ابزار پشتيبان تصميمگيري،
2

نقش مهمي در برنامههاي حفاظتي و مديريتي گونههاي در معرض
خطر داشته باشد ( Bashariو .)2102 ،Hemami
يوزپلنگ که در گروه با اهميتترين گونههاي حيات وحش
دنيا ميباشد ،در کل محدوده پراکنش خود داراي پنج زيرگونه
ميباشد .زيرگونه آسيايي يوز ( )Acinonyxjubatusvenaticusکه
براساس ( )2102 ،IUCNوضعيت حفاظتي آن بحراني ( Crيا
 )Critical Endangeredاست ،امروزه تنها در ايران زيست ميکند
( Nowellو  )0222 ،Jacksonو طي چند دهه اخير وجود
گزارشهاي پراکنده از يوز و نمايههاي آن ،نشانگر اين است که
در طول اين مدت ،جمعيت يوزپلنگ تا دو سوم کاهش يافته است
( .)2112 ،Hemamiعالوه بر جمعيت ،سطح اشغال شده توسط
يوزپلنگ نيز در سده اخير کاهش يافته است ( Hunterو همکاران،
2112؛  Nowellو  .)0222 ،Jacksonاين موارد باعث شده تا
حفاظت از يوزپلنگ آسيايي طي دهه گذشته مورد توجه قرار
گيرد ( Jowkarو همکاران .)2112 ،باتوجه به تعداد بسيار اندک
جمعيت يوز در طبيعت ( Hunterو همکاران )2112 ،و از آنجاکه
تخريب و از بين رفتن زيستگاه مهمترين عامل انقراض گونهها
ميباشد ( Reynoldsو همکاران ،)2110 ،لذا از روش مدلسازي
توزيع گونه به عنوان ابزاري موثر و کارآمد استفاده شده است تا
مناطق مطلوب زيست گونه ( Addisonو همکاران2102 ،؛
 Guisanو همکاران2102 ،؛ 2101 ،Franklin؛  Rodriguezو
همکاران ،)2112 ،در مهمترين زيستگاه يوز در کشور (نظامي و
اژدري )0222 ،شناسايي شود .اين روشها در پيشبيني زيستگاه
گوشتخوان بزرگ جثه اهميت زيادي دارند ( Farhadiniaو
همکاران2102 ،؛  Marinoو همکاران2100 ،؛  Rodriguezو
همکاران )2112 ،و با توجه به اهداف حفاظتي که براي يوز مدنظر
ميباشد ،ابزار مهمي براي طراحي مناطق داراي اولويت حفاظتي
هستند ( Farhadiniaو همکاران2102 ،؛  Rabinowitzو ،Zeller
2101؛  Sandersonو همکاران .)2112 ،همچنين براي اطمينان
حاصل کردن از اينکه جمعيت گوشتخواران بزرگ در درون يک
ساختار فضايي و پيچيده زيستگاه بهصورت پايدار حفظ شوند،
شناسايي يک شبکه متصل از مناطق حفاظت شده براساس
زيستگاههاي مطلوب گونه ( Crooksو همکاران ،)2100 ،با هدف
افزايش اتصال و يا تسهيل پراکندگي پستانداران بزرگ بين
زيستگاه هستهاي و يا مناطقي که منبع جمعيتي است ،ضروري
ميباشد ( Rabinowitzو  .)2101 ،Zellerبههمين دليل محققين
بهطور گسترده ،بر مفاهيم زيستگاههاي داراي اولويت ،پويايي
چشمانداز و اتصاالت زيستگاهها در شبکه حفاظتي مناطق
حفاظت شده حيات وحش تاکيد دارند (بهعنوان مثال
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 Dicksonو همکاران2102 ،؛  Carrollو همکاران.)2102 ،
شناسايي اين زيستگاههاي حساس و الگوي پراکندگي آنها به
زيستشناسان حفاظت نيز اين اجازه را ميدهد تا به بررسي
ساختار ترکيب و پراکندگي گونهها ،جريان ژن و پويايي جمعيت
بپردازند ( Carrollو همکاران2102 ،؛  Revillaو ،Wiegand
2112؛  McRaeو .)2112 ،Beier
براساس احمدي و حيدري ( )0222و شمس ( ،)0222در
اکوسيستمهاي بياباني فالت مرکزي ايران گسترههاي زيادي
حفاظت ميشوند که هيچگونه ارزش حفاظتي ندارند و در مقابل
بخشهاي زيادي در زمره مناطق آزاد قرار دارند و حال آنکه از
اولويت باالي حفاظتي برخوردار هستند .از اين رو تنها  22درصد
مناطق مطلوب زيستگاهي يوز تحت حفاظت از سازمان حفاظت
محيط زيست حفاظت قرار گرفته است .براين اساس ميتوان
مهمترين داليل اهميت اين مطالعه را موارد زير دانست:
 -0شناسايي زيستگاههاي مطلوب گونه در پر اهميتترين
زيستگاه يوز در کشور -2 .شناسايي مهمترين عوامل تاثيرگذار در
بقاء آخرين جمعيتهاي باقيمانده در اين منطقه -2 .شناسايي
مناطق ارتباطي احتمالي از منطقه به ساير زيستگاههاي هسته
اطراف -2 .ارزيابي مرزبندي و چگونگي حفاظت کنوني و جانمايي
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پاسگاههاي محيطباني منطقه -2 .ارزيابي همپوش پراکندگي
گونه با طعمههاي اصلي آن.

مواد و روشها
معرفی منطقه :مجموعه تحت حفاظت توران به مساحت
حدود  0220222هکتار ،مشتمل بر پارکملي ،پناهگاه حيات
وحش و ذخيرهگاه زيستکره است .اين سرزمين در جنوب
شهرستان شاهرود در استان سمنان جاي دارد و قسمت کوچکي
از جنوبشرقي آن در استان خراسان قرارگرفته است و مختصات
جغرافيايي آن بين طولهاي شرقي  22°تا  22°و عرضهاي
شمالي 22°تا 22°و َ 22است (شکل .)0توران پس از نايبندان
دومين زيستگاه بزرگ يوز است .همچنين رکورددار زاد و ولد يوز
در ايران نيز ميباشد ( نظامي و اژدري.)0222 ،
روش کار :در اين پژوهش با توجه به مطالعات مختلف و
نظرات کارشناسان ،متغيرهايي که بهصورت مستقيم و غيرمستقيم
بر روي پراکنش يوز تاثير ميگذارند ،انتخاب و مورد بررسي قرار
گرفت.

شکل  :1موقعیت منطقه مطالعاتی و نقاط حضور یوز

دادههاي حضور يوز در منطقه توران از سال  2110تا 2102
جمعآوري شد .اليههاي اطالعاتي از قبيل فاصله از سمداران
شاخص منطقه ،براساس پراکنش گونههايي از قبيل جبير ،آهو،
قوچ و ميش ،گورخر ايراني ،و کل و بز تهيه گرديد .سپس پراکنش
کل و بز و در ادامه ،نقاط پراکنش پلنگ بهدليل همپوشاني کامل

با مناطق کوهستاني حذف گرديد .اليه فاصله از منابع آبي از قبيل
چشمهها و آبشخورها براساس محدوده نقاط اين مناطق ايجاد
شد .اليه رقومي ارتفاع تهيه شده در  USGSبراي تهيه نقشه
ارتفاع ،خطوط منحني ميزان و شيب منطقه بهکار گرفته شد.
سپس نقشه توپوگرافي با اليههاي ساخته شده ايجاد شد و منطقه
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به  2تيپ کوهستان ،تپه ماهور ،دشتسر و پاليا طبقهبندي
گرديد .تغييرات پوشش گياهي و دماي سطح زمين در منطقه
مطالعاتي با استفاده از دادههاي سري زماني موديس از سال
 2110تا  2102تهيه و طبقهبندي گرديد .همچنين از پارامترهاي
اقليمي تهيه شده در بانک داده  WorldClimجهت مدلسازي
توزيع و تعيين اثر پارامترهاي اقليمي بر توزيع يوز استفاده شد.
اين بانک داده شامل  02پارامتر اقليمي به قابليت تفکيک 0
کيلومتر مربع است .از آنجاييکه همبستگي بين متغيرها ممکن
است منجر به اريبهاي آماري و پيشبينيهاي نادرست شود
( )2101 ،Franklinپيش از استفاده از اليههاي اطالعاتي در روند
مدلسازي ،همبستگي آنها مورد آزمون قرار گرفت و متغيرهايي
که همبستگي بيش از  1/2داشتند در مدلسازي لحاظ نگرديد.

در اين ميان با توجه به همبستگي بسيار باالي پارامترهاي
اقليمي ،تنها از متغير ميانگين درجه حرارت ساليانه و ميانگين
بارش ساليانه استفاده شد .اين کار در نرمافزار  Arc Mapو با
استفاده از ابزار  Spatial Analyst Multivariantانجام شد .بعد از
انتخاب نقشه متغيرهاي محيطزيستي و اقليمي ،اين متغيرها
براي ورود به نرمافزار مکسنت آمادهسازي شدند .متغيرهاي نهايي
در مدلسازي ،فاصله از منابع آبي ،فاصله از پراکنش جبير ،فاصله
از پراکنش آهو ،فاصله از پراکنش گور ،فاصله از پراکنش قوچ و
ميش ،تيپهاي توپوگرافي ،تغييرات روند پوشش گياهي ،تغييرات
روند دماي سطح زمين ،دماي متوسط ساالنه و بارش متوسط
ساالنه ميباشند .شکل ( )2فرآيند کلي تحقيق ميباشد.

شکل  :2فرآیند کلی تحقیق

الیه نقاط حضور یوزپلنگ آسیایی در منطقه توران :در
پژوهش حاضر اطالعات مربوط به نقاط حضور يوزپلنگ آسيايي
در منطقه توران از طريق دوربينهاي تلهاي ،مشاهدات مستقيم
محيطبانان و کارشناسان ،طي 02سال از  2110تا  2102فراهم
شد .از آنجاکه در برخي موارد از جمله بررسيهاي ميداني و
دوربينهاي تلهاي ،براي بسياري از نقاط ،مختصات جغرافيايي
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چندين بار ثبت شده است ،بهدليل جلوگيري از مشکالت اريبي
مثبت ،تعداد کل نقاط ثبت شده به تنها يک مشاهده بهازاي هر
نقطه ،تقليل يافت .بر اين اساس تعداد کل نقاط حضور در اين منطقه
 222نقطه و تعداد نقاط منحصر به فرد 002 ،نقطه ميباشد.
روند پوشش گیاهی :بهمنظور تحليل روند پوشش گياهي
از محصول  MOD02Q0سنجنده موديس در طول سالهاي
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 2110تا  2102استفاده گرديد .اين محصول شامل  02اليه
اطالعاتي ميباشد که در اين پژوهش از دادههاي مربوط به شاخص
تفاضلي نرمالشده پوشش گياهي ( NDVIيا Normalized
 ،)difference vegetation indexشاخص بهبوديافته پوشش
گياهي ( EVIيا  ،)Enhanced Vegetation Indexباندهاي آبي،
قرمز ،مادون قرمز نزديک و همچنين دادههاي مربوط به قابليت
اطمينان پيکسل ( )Reliabilityاستفاده شده است .همچنين
شاخصهاي گياهي فاصله محور با استفاده از دادههاي اين
محصول ساخته شد .هدف اصلي اين شاخصهاي گياهي ،حذف
اثر روشنايي خاک در مواردي که پوشش گياهي تنک ميباشد و
پيکسلها شامل ترکيبي از پوشش گياهي سبز و پس زمينه خاک
هستند ،ميباشد .اين امر بهويژه در محيطهاي خشک و نيمهخشک
اهميت دارد .شاخصهاي فاصله محور ساخته شده در اين مطالعه
شامل TSAVI0،DVI ،PVI2 ،PVI2 ،PVI0و  WDVIاست که
همگي مربوط به مناطق خشک و نيمهخشک ميباشند (،Eastman
 .)2102سپس با بازديد ميداني از  22نقطه از منطقه مطالعاتي
در پالتهاي 2متر×2متر ،شاخص Perpendicular ( PVI0
 )Vegetation Indexبا ضريب کاپا 1/2222و دقت کل %22/20
بهعنوان شاخص پوشش گياهي منطقه تعيين گرديد .براي تحليل
روند تغييرات پوشش گياهي در مدلساز روند زمين ( Earth Trend
 )Modelerاز روش روند ميانه ( )Median Trendبراي محاسبه
تغييرات کاهشي و افزايشي و روش من -کندال ()Mann-Kendal
براي معنيدار بودن اين تغييرات در سطح آماري  2درصد در
نواحي مختلف استفاده شد ( .)2102 ،Eastmanدر پايان تغييرات
پوشش گياهي منطقه به  2کالس روند نزولي ،بدون روند و روند
صعودي طبقهبندي گرديد (جدول .)0
روند دمای سطح زمین :از دادههاي سري زماني
 MOD00A0سنجنده موديس در طول سالهاي  2110تا 2102
براي بررسي روند طوالني مدت دماي سطح زمين استفاده شد.
تحليل روند مشابه روش توضيح داده شده در شاخص پوشش
گياهي انجام شد و در پايان منطقه به  2کالس روند نزولي ،بدون
روند و روند صعودي طبقهبندي گرديد (جدول .)0
جدول  :1طبقات مربوط به روند پوشش گیاهی و دمای سطح
زمین

کالس

ارزش

نوع روند

0
2
2

>-0/22
-0/22 – 0/22
<0/22

روند کاهشي
بدون روند
روند افزايشي
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مدلسازی :پراکنش يوز در منطقه تحت مديريت توران با
( http://www.cs.

استفاده از نرمافزار مکسنت ورژن 2.2.2K
 )princeton.edu/~schapire/maxent/مدلسازي شد .در حال
حاضر يکي از محبوبترين روشهاي مورد استفاده در مدلسازي
توزيع گونهاي ،بهدليل کم بودن خطاهايش در سناريوهاي پيچيده
( Elithو همکاران )2112 ،و همچنين انجام آن حتي با نمونههاي
کوچک ( Wiszو همکاران )2112 ،مکسنت ميباشد .مکسنت
يک الگوريتم يادگيري ماشين است که اصل حداکثر بينظمي را
براي پيشبيني توزيع گونهها از دادههاي فقط حضور و متغيرهاي
محيطزيستي و اقليمي ،اعمال ميکند ( Merowو همکاران،
2102؛  Elithو همکاران2112 ،؛  Phillipsو همکاران.)2112 ،
از جمله مزيتهاي اين روش ميتوان به استفاده از دادههاي طبقه
بندي و کمي ،ارزيابي کيفيت مدل با استفاده از آماره  ،AUCارائه
تاثير و اهميت هر يک از متغيرها بر مطلوبيت زيستگاه با محاسبه
درصد کمک متغيرها و آزمون جکنايف ،همچنين ارائه آستانه
مطلوبيت زيستگاه براي طبقهبندي نقشه مطلوبيت ،اشاره نمود
( Kumarو 2112 ،Stohlgren؛  Phillipsو همکاران.)2112 ،

نتایج
ارزیابی روند تغییرات :شکل (-2الف) مربوط به روند پوشش
گياهي شاخص  PVI0و شکل (-2ب) مربوط به روند دماي سطح
زمين ميباشد .همانطورکه مشاهده ميشود مناطق با رنگ سبز
داراي روند افزايشي معنادار ،مناطق با رنگ قرمز داراي روند کاهشي
معنادار و مناطق با رنگ خاکستري بدون روند معنادار ميباشد.
ارزیابی کیفیت مدل:کيفيت مدل تهيه شده با روش مکسنت
را ميتوان با محاسبه سطح زير منحني ( AUCيا Area Under
 )the ROC Curveبراي منحني Receiver operating ( ROC
 )characteristicارزيابي کرد AUC .ميتواند ميزان توانايي مدل
را در پيشبيني ارائه دهد ،بدينصورتکه هر چقدر مقدار آن به
 0نزديکتر باشد عملکرد مدل بهتر است .با توجه به نمودار ،سطح
زير منحني براي دادههاي تعليمي ( )train dataبهکار رفته در
مدل برابر با  1/22و همچنين براي دادههاي آزمايشي ()test data
برابر با  1/22ميباشد .اين ميزان نشان از مطلوبيت بسيار مناسب
و قابليت باالي مدل مطلوبيت زيستگاه يوزپلنگ ميباشد (شکل .)2
سهم نسبی متغیرها :نرمافزار مکسنت سهم نسبي هر متغير
را در مدل مشخص ميکند .در اين مطالعه باالترين سهم نسبي
پيشبيني کننده متغيرها مربوط به منابع آبي با  %22/0و کمترين
آن مربوط به تغييرات دماي سطح زمين  %1/2ميباشد (جدول .)2
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ب)

الف)

شکل  :3الف) روند تغییرات دمای سطح زمین از سال  2001تا  .2012ب) روند تغییرات شاخص پوشش گیاهی  PVI1از سال  2001تا 2012

شکل :4منحنی  ROCو مقدار  AUCمدل مطلوبیت یوز در منطقه حفاظت شده توران
جدول  :2سهم نسبی پیشبینی کننده هر متغیر محیطی در
تخمین حضور یوز پلنگ
متغیر
منابع آبي
جبير
توپوگرافي
PVI1تغييرات شاخص پوشش گياهي
فاصله از پراکنش آهو
فاصله از پراکنش گورخر
فاصله از پراکنش قوچ و ميش
متوسط بارش ساليانه
متوسط دماي ساليانه
تغييرات دماي سطح زمين

سهم نسبی متغیر (درصد)
%22/0
%02/2
%2/2
%2/2
%2/2
%2
%2/0
%0/2
%0/2
%1/2

اهمیت متغیرها :آزمون جکنايف اهميت هريک از متغيرهاي
محيط زيستي و تاثير آنها را در مدلسازي نشان ميدهد (شکل
 .)2براساس آزمون جکنايف ،ميزان بهرهاي که متغيرها در آزمون
2

تعليمي تنظيم شده در ساخت مدل بردهاند ،بسيار باال بوده است
و اين بدان معني است که انتخاب متغيرها در پيشبيني مدل به
درستي صورت گرفته است .براساس اين آزمون متغير فاصله از
منابع آبي نه تنها بيشترين اهميت را دارد ،بلکه منحصر به
فردترين اطالعات را نيز در اختيار قرار ميدهد .پس از متغير
فاصله از منابع آبي ،متغير شاخص پوشش گياهي عمودي ()PVI0
است که منحصر به فردترين اطالعات را در اختيار قرار ميدهد.
نقش متغیرها :منحنيهاي پاسخ بهدست آمده براي مدل
نهايي يوزپلنگ (شکل  )2گوياي اين هستند که پيشبيني منطقي
مدل در زمانيکه تنها يک متغير تغيير کند و ساير متغيرها مقادير
ميانگين خود را داشته باشند ،چگونه تغيير ميکنند .نتايج نرمافزار
گوياي اين است که هرچه فاصله از منابع آبي بيشتر شود بهطور
خطي از مطلوبيت زيستگاه کم خواهد شد .بيشترين مطلوبيت
در مناطقي است که حداقل فاصله از منابع آب را دارند و از فاصله
حدود  2111متري به بعد زيستگاه ،براي گونه کامالً نامطلوب است.
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شکل  :2آزمون جک نایف در بررسی اهمیت متغیرهای محیطی

الگوي مطلوبيت زيستگاه يوز همچنين وابستگي زيادي به
پراکندگي طعمههاي اصلي آن يعني سمداران منطقه دارد .بهترتيب
جبير ،قوچ و ميش و آهو اهميت زيادي بر پراکندگي يوز دارند.
هرچه فاصله از پراکندگي جبير و آهو بيشتر شود احتمال حضور
يوزپلنگ کمتر خواهد شد و اين در حالي است که افزايش فاصله
از گورخر باعث افزايش حضور يوز شده است .منحني پاسخ به
طبقاتي توپوگرافي ،مطلوبيت زيستگاه را در مناطق تپه ماهوري
(طبقه  )2و پس از آن در مناطق دشتي (طبقه  )2نشان ميدهد.
دماي مطلوب براي حضور يوز بين  02تا  02درجه سانتيگراد است
و با افزايش يا کاهش دما از اين بازهي دمائي ،شرايط براي زيستن
گونه نامطلوب ميگردد ،در دماي نزديک به  02درجه سانتيگراد
مطلوبيت زيستگاه حداکثر است .همچنين منحني پاسخ يوز به
دماي سطح زمين گوياي آن است که در مناطق بدون روند افزايشي
و کاهشي دما ،مطلوبيت زيستگاه افزايش يافته است .در مجموع
يوز به زيستگاههاي کم باران تمايل بيشتري دارد .براساس منحني
پاسخ ،درجه مطلوبيت زيستگاه بالقوه در بازه  021تا  021ميليمتر
در سال حداکثر است ،زيستگاه در محدوده بارش  021تا  221ميلي
متر مطلوب بوده اما بارش کمتر و بيشتر از اين دامنه ،موجب
کاهش مطلوبيت زيستگاه يوز ميشود .تغييرات شاخص پوشش
گياهي نيز نشان ميدهد که طبقه  2مطلوبيت زيستگاهي ،مطلوب
بوده ،که اين طبقه مربوط به مناطق با تغييرات افزايشي پوشش
گياهي است .تغييرات شاخص دماي سطح زمين بهعنوان کم
اهميتترين شاخص ،نشان ميدهد اين گونه در مناطقي که دماي
سطح زمين ،بدون تغيير بوده است (طبقه )2مطلوبيت بيشتري
داشته است.

پیشبینی مطلوبیت زیستگاه یوز آسیایی در منطقه
حفاظت شده توران :شکل ( -2الف) مطلوبيت زيستگاه يوز را
با توجه به متغيرهاي بهکار رفته در اين تحقيق نشان ميدهد .در
اين نقشه نواحي که پتانسيل وجود و پراکنش گونه در آنها وجود
دارد نشان داده شده است که مقدار ارزشي آن براساس نتايج
حاصل از مکسنت از  1/022به باال ميباشد .شکل (-2ب) نقشه
طبقهبندي مطلوبيت زيستگاه يوز را نشان ميدهد .بر اين اساس
حدود  %21مساحت منطقه مطالعاتي جز طبقه مطلوب زيستگاهي
قرار دارد که معادل  222222هکتار از وسعت منطقه را شامل
ميشود و بيشترين مطلوبيت در داخل مرز پارک ملي توران
ميباشد .عالوه بر اين  22200هکتار از مساحت منطقه مطلوب،
در بيرون از منطقه مطالعاتي قرار ميگيرد که جز هيچيک از
طبقات حفاظتي قرار ندارد.
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شکل  :6منحنیهای پاسخ متغیرها در مدلسازی مکسنت
ب)

الف)

شکل  :7مطلوبیت زیستگاه یوز

بحث
براساس نتايج بهدست آمده از پيشبيني نقشه مطلوبيت،
محدوده جنوبي توران از کمترين مطلوبيت زيستگاهي برخوردار
است .براساس بازديدهاي ميداني ،اين منطقه به شکل يک مثلث
2

شورهزار و نمکزار است و امکان تردد تقريباً غيرممکن است .از
اينرو هيچگونه ارزش زيستگاهي براي گونههاي پستاندار ،ازجمله
يوز ندارد .نتايج مدلسازي و انتخاب زيستگاه بالقوه يوز نشان
داده است که بهجز عامل منابع آبي که در زيستگاههاي بياباني
اهميت زيادي در حيات گونهها دارند ،عوامل اقليمي و
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زمينشناسي در مقابل عوامل زيستي ،از اهميت کمتري برخوردارند.
براساس نتايج ،از  01عامل منتخب براي انتخاب زيستگاه 2 ،عامل
زيستي ،يعني پراکندگي طعمههاي گونه ،کامالً در اولويت باالتري
نسبت به ساير عوامل قرار دارند .نتايج  Millsو همکاران ()2112
در پارک ملي کروگر و سرهنگزاده و همکاران ( )0222در پناهگاه
حيات وحش دره انجير نيز مويد آن است که پراکندگي يوز به
شدت وابسته به طعمه اصلي آن يعني گياهخواران متوسط جثه،
ميباشند .از منظر ديگر اهميت منابع آبي نيز ميتواند بهدليل
وابستگي طعمههاي سمدار باشد ،چرا که در فصل گرم همه
گونههاي طعمه و رقيب به منابع آبي رجوع ميکنند ( Hunterو
همکاران ،)2112 ،عالوه بر اين يوزهاي ماده در فصل تابستان که
همراه با تولههاي خود هستند بهشدت به منابع آب وابسته هستند
( Farhadiniaو همکاران2102 ،؛  Farhadiniaو .)2101 ،Hemami
سمداران در مناطق بياباني ،بهويژه در فصل گرم ،پراکندگي خود
را کامالً منطبق بر منابع آبي قابل دسترس تنظيم ميکنند .از
اينرو ،دليل ديگر اهميت منابع آبي ،بهدليل شکار يوز در اين
محدودهها ميباشد (2112 ،Broekhuis؛  Hunterو همکاران،
 .)2112براساس (ضيايي0222 ،؛  )0222 ،Karamiطعمههاي
دشتي ،مهمترين سهم را در رژيم غذايي يوز دارند و برهمين
اساس با وجودي که جبير کمترين تعداد را در منطقه به نسبت
ساير سمداران دارد ،در اولويت انتخاب يوز قرار دارد (رضايي،
 .) 0222از طرف ديگر با توجه به تعداد باالي قوچ و ميش به
نسبت ساير سمداران (اداره کل حفاظت محيط زيست سمنان،
 )0222و از آنجاکه به ويژه جنس نر آن در مناطق تپه ماهوري
مهمترين طعمه يوز هستند (رضايي و همکاران0222 ،؛ رضايي،
0222؛  Farhadiniaو همکاران ،)2102 ،اين گونه در پراکندگي
يوز اهميت زيادي دارد .جمعيت آهو در منطقه توران بهطور کامل
محدود به مناطق شمالي و محدوده عباس آباد است .در اين بخش
که در محور جاده سمنان – مشهد نيز ميباشد ،تعدد روستاها و
حضور باالي دامداران و همچنين تردد وسايل نقليه ميتواند يک
عامل محدودکننده براي حضور يوز باشد (احمدي و حيدري،
0222؛ شمس .)0222 ،کما اينکه در طول سالهاي  0222تا
 0222تعداد  01تصادف جادهاي و مرگ در اين محدود رخ داده
است ،که احتماالً بهدليل جمعيت آهوها جذب اين منطقه شده و
همچنين نزديکترين کريدور ارتباطي با پناهگاه حياتوحش
مياندشت خراسان شمالي (با فاصله هوايي  21کيلومتر) و خوش
ييالق سمنان (با فاصله هوايي  21کيلومتر) است .همچنين
محدوده شمالي پست محيطباني دلبر تا حوزه عباس آباد در شش
ماهه فصل سرد سال در اشغال بيش از  021هزار رأس
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دام است که بيش از  0211قالده (حدود  021برابر کل جمعيت
احتمالي يوز در منطقه) سگ گله نيز با آنها جابجا ميشود
(نظامي و اژدري0222 ،؛ توکليمهر و ديباج0222 ،؛ پروژه
حفاظت از يوزپلنگ آسيايي )0222 ،از اينرو بهنظر ميرسد اين
عوامل محدودکننده ،باعث پيشي گرفتن قوچ و ميش و زيستگاه
آن نسبت به آهو شده است .در نهايت از نتايج اينگونه بر ميآيد
که گور هيچ سهمي در رژيم غذايي يوز نداشته و گاهاً حضور
گورها ممکن است براي يوز و تولههاي آن خطرناک نيز باشد.
منحني پاسخ به طبقات توپوگرافي نشان داد که با کاهش
جمعيت آهو و جبير (در منطقه مورد مطالعه) يوز ،قوچ و ميش
را بهعنوان طعمه جايگزين براي تغذيه انتخاب کرده است (براساس
اداره کل حفاظت محيط زيست سمنان )0222 ،و از اينرو
مطلوبيت زيستگاهي ،مناطق تپه ماهوري باال بوده تا بتواند در
البهالي تپهها و بهصورت فرصتطلبانه قوچ و ميشها را شکار
کند .همچنين براساس نتايج ،اين گونه از کوهستانها و ارتفاعات
فاصله ميگيرد چرا که در اشغال گونه رقيب آن ،يعني پلنگ
است .حال آنکه براساس (رضايي و همکاران0222 ،؛ Morovatie
و همکاران ،)2102 ،در پناهگاه حيات وحش درهانجير يزد ،از
آنجاکه هيچ رقيبي در منطقه حضور ندارد ،يوز در مناطق کوهستاني
و کوهپايهاي نيز در حين شکار ثبت شده است.
بر اساس نتايج حاصل از منحني پاسخ ،اين گونه مناطق با
رشد افزايشي پوشش گياهي را ترجيح داده است .اين رفتار به
دليل آن است که پوشش گياهي براي يوز تکنيکي است براي
کمين بهتر جهت شکار کارآمد ( Muntiferingو همکاران2112 ،؛
 )0222 ،Caroبهطوريکه براساس ( Farhadiniaو همکاران،
 )2112يوز براي نزديک شدن به طعمه نياز به پوشش گياهي و
توپوگرافي براي مخفي شدن دارد .همچنين  Millsو همکاران
( )2112نيز در مطالعات رژيم غذايي يوزپلنگهاي مجهز به
گردنبندهاي راديويي در پارک ملي کروگر به اين نتيجه رسيدند
که يوزها مراتع مشجر ساوانا و با پوشش گياهي را در هنگام شکار
و نزديک شدن به طعمه انتخاب ميکنند .همچنين اين مناطق
مکاني امن براي رسيدن به سن بلوغ تولهها و پناهگاهي براي
دوري از تعامل با صيادان ديگر است ( Hunterو همکاران.)2112 ،
نتايج تغييرات دماي سطح زمين نشان داد يوز از مناطقي که
دماي سطح زمين در طول اين  02سال افزايش و يا کاهش پيدا
کرده است دوري کرده است.
بهطورکلي نتايج اين تحقيق گوياي اين است که يوزپلنگ
آسيايي در منطقه توران وابسته به منابع آبي و طعمههايي از قبيل
جبير ،قوچ و ميش و آهو ميباشد .تغييرات مربوط به پوشش
9

کرمانی و همکاران

ارزیابی شاخصهای محیطزیستی در انتخاب زیستگاه یوزپلنگ آسیایی به کمک دادههای....

گياهي از سال  2110تا  2102نشان داد يوزپلنگ بيشتر مناطق
با افزايش پوشش گياهي را انتخاب کرده است .همچنين يوز در
منطقه حفاظت شده توران بيشتر مناطق دشتي و تپه ماهوري
را ترجيح داده است و از مناطق کوهستاني بهدليل گونه رقيب
(پلنگ) دوري کرده است.
با توجه به اينکه يوزپلنگ ايران گونهاي در بحران انقراض
است ،بهمنظور حفاظت مؤثرتر و آگاهي بهتر از انتخاب زيستگاه
اين گونه بهمنظور مديريت بهتر آن ،پيشنهاد ميشود مدل مطلوبيت
زيستگاه يوز با استفاده از روش مکسنت و شاخصهاي محيط
زيستي مورد بررسي قرار گيرد ،همچنين در اين زمينه دادههاي
سنجش از دور ميتواند براي بررسي تغييرات از گذشته تاکنون
مفيد باشد.
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