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چکیده
پلنگ ایرانی ( )Panthera pardus saxicolorبهعنوان یکی از بزرگترین گربهسانان ایران از جایگاه ویژهای در مدیریت و
حفاظت از حیاتوحش برخوردار است .این گونه توسط اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ( )IUCNدر رده حفاظتی
در معرض خطر انقراض ( )ENقرارگرفته است .مهمترین عامل در کاهش جمعیت این گونه ،تخریب و نابودی زیستگاههای آن معرفیشده
است .لذا شناخت عوامل مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه پلنگ بهعنوان یک ابزار کارآمد ،میتواند مدیران را در مدیریت و حفاظت از
زیستگاههای باقیمانده و انتخاب لکه های جدید یاری رساند .در این مطالعه با استفاده از رویکرد بینظمی بیشینه و جمعآوری دادههای
میدانی ،مدل مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در پارک ملی تندوره که یکی از مهمترین زیستگاههای این گونه در ایران است ،طی سال
 1931در فصول تابستان و پاییز تهیه شد .قدرت پیشبینی مدل تهیهشده با استفاده از شاخص  AUCمحاسبهشده ( )0/878که نشان از
قدرت خوب مدل در پیشبینی مطلوبیت زیستگاه این گونه است .نتایج نشان داد که مهمترین عامل مؤثر بر حضور یا عدم حضور پلنگ
در این منطقه فاصله از جاده است .بهعالوه مطلوبترین زیستگاه پلنگ در این فصول ارتفاع  1300تا  0900متری از سطح دریا و در
جهت شمالی و همچنین فاصله  1100تا  0000متری از چشمهها واقعشده است .این نتایج مشخصکننده تأثیر منفی جادهها روی گونههای
ارزشمند و حفاظتشده پارکهای ملی است.
کلمات کلیدی :ارزیابی زیستگاه ،بینظمی بیشینه ( ،)Maxentپارک ملی تندوره ،پلنگ ایرانی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Shoaeeahmad@gmail.com
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ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی ( )Panthera pardus saxicolor, Pocock 1197با روش....

مقدمه
شناسایی نیازهای زیستی و غیرزیستی حیاتوحش نیاز
مبرم برای حفظ و مدیریت حیاتوحش است .درواقع بهترین
روش برای حفاظت از گونهها ،حفاظت از زیستگاه مورداستفاده
آنها است و برای حفاظت از این زیستگاهها ابتدا باید به شناسایی
آنها پرداخت .برای شناسایی زیستگاه نیز باید نیازهای زیستی و
غیرزیستی حیاتوحش را شناخت .شناخت این نیازها برای
پستانداران بهعنوان مهندسین بومسازگانها ( Jonesو همکاران،
 )6991از احتیاجات مدیران و برنامهریزان حیاتوحش است.
ضمن اینکه تمرکز روی حفاظت از مناطق با تنوع زیستی باال
مؤثرترین راه برای حفظ تنوع زیستی جهان بهشمار میرود
( Gavashelishviliو  .)2002 ،Lukarevskiyیکی از روشهای
شناسایی مناطق با تنوعزیستی باال مدلسازی و ارزیابی زیستگاه
شکارچیان ردهباال است ،چون مناطقی که این گونهها را در خود
جایدادهاند ،معموالً بهعنوان نقاط داغ تنوع زیستی بهشمار
میآیند ( Gavashelishviliو  .)2002 ،Lukarevskiyارزیابی
زیستگاه یکی از ابزارهای مهم مدیریت حیاتوحش است .این
ابزار با بررسی ارکان زیستگاه مثل آب ،غذا ،پوشش و پناه (کربز،
 ) 6996و سایر عناصر آن و بررسی رابطه فراوانی و توزیع گونه
موردنظر با آنها به ارزیابی کمی و کیفی زیستگاه گونه موردنظر
میپردازد.
برای حفاظت و بازیابی جمعیتهای حیاتوحش ،نقش
شکارچیان ردهباالی زنجیره غذایی بهعنوان گونههای کلیدی 6و
شاخص 2در افزایش غنای این جوامع بسیار زیاد است
( Hebblewhiteو همکاران2002 ،؛  Souléو همکاران2002 ،؛
 Bergerو همکاران .)2006 ،پلنگ ( )Panthera pardusبهعنوان
یکی از گونههای باالیی زنجیرههای غذایی ( Gavashelishviliو
 )2002 ،Lukarevskiyاهمیت زیادی در برقراری تعادل و افزایش
برازش در جمعیتهای مختلف سایر پستانداران بزرگ و کوچک
دارد (کربز .)6996 ،پلنگ ایرانی ()Panthera pardus saxicolor
یکی از زیرگونههای پلنگ معمولی است که در لیست سرخ
اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی ()IUCN
در محدود درخطر انقراض ( )ENقرارگرفته است (،Khorozyan
 .)2002کاهش شدید جمعیت اینگونه ارزشمند که زمانی در
مناطق غرب آسیا و آسیای میانه پراکنش داشته بهدلیل تخریب

Keystone species
Indicator species
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زیستگاه ،شکار توسط انسان برای پوست و جلوگیری از حمله
آنها به حیوانات اهلی بوده است ( Achyutو ،Kreigenhofer
 .)2009از اینرو شناسایی نیازهای زیستگاهی این گونه ارزشمند
از نیازهای ضروری مدیران مناطق حفاظتشده است.
روشها و ابزارهای گوناگونی برای انجام ارزیابی زیستگاه
تاکنون معرفیشده که تقریباً تمام آنها با استفاده از دو نوع داده
به ارزیابی زیستگاه میپردازند .دادههای فقط حضور گونه
( )Presence onlyو دادههای حضور /عدم حضور گونه
(( )Presence/Absenceامیدی و همکاران .)6929 ،در این پژوهش
با توجه به مشکالت و خطاهای احتمالی ارزیابی با دادههای
حضور /عدم حضور بهدلیل رفتار گونه در استتار ،دقت مشاهدهگر،
دقت تجهیزات مورداستفاده و سایر عوامل برای ثبت نقاط عدم
حضور ،از دادههای فقط حضور استفاده شد .در ارزیابی زیستگاه
هدف ،مشخص کردن ویژگیها و خصوصیات ترجیحی گونه
موردنظر و یافتن مناطقی که دارای ویژگیهای مذکور میباشند
و برای ادامه حیات موجود ضروری هستند ،است.
دادههای بهدستآمده از نقاط حضور گونه با استفاده از
رویکرد آنتروپی بیشینه 9که معیاری از عدم قطعیت اطالعات
است مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت .برای این کار از
نرمافزار  MaxEntکه سامانهای رایانهای برای ارزیابی مطلوبیت
زیستگاه بر پایه آنتروپی بیشینه و روش یادگیری ماشینی 4است
( Phillipsو همکاران ،)2001 ،استفاده میشود .این مدل
همانطورکه اشاره شد به دادههای فقط حضور گونه حساس است
و متغیرهای تعیین شده (مثل دما ،شیب ،ارتفاع ،نوع خاک و )...
برای انجام آنالیز نیاز داشته ،همچنین قابلیت استفاده از دادههای
پیوسته و طبقهبندی شده (گسسته) را بهصورت همزمان دارد
( Benitoو همکاران2009 ،؛  Wiszو همکاران2002 ،؛
 Hernandezو همکاران.)2001 ،
در ایران روی مدلسازی زیستگاه برای پلنگ صورت گرفته
که البته در پارک ملی کالهقاضی اصفهان و پارک ملی گلستان،
با استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی صورت گرفته
است ( Erfanianو همکاران2069 ،؛ امیدی و همکاران.)6929 ،
همچنین مطالعات دیگری روی این گونه در ایران صورت گرفته
است ( Farhadiniaو همکاران2062 ،؛  Ghoddousiو همکاران،
2002؛ 2009 ،Khorozyan؛  Kiabiو همکاران.)2002 ،

Maximum Entropy
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هدف این مطالعه شناسایی نیازهای اصلی زیستگاهی پلنگ
در پارک ملی تندوره با استفاده از مدلسازی زیستگاه MaxEnt
است .پلنگ ایرانی در حال حاضر بزرگترین و یکی از نادرترین
گوشتخواران ایران محسوب شده و از نظر اکولوژیکی گونهای
بسیار مهم و ارزشمند است .این گونه درحالی اکنون جزو گونههای
نادر بهشمار میرود که درگذشتهای نهچندان دور در اکثر
زیستگاههای کوهستانی و جنگلی ایران حضور داشته است.
جمعیت این گربهسان ارزشمند در ایران حدود  220تا  220قالده
برآورد میشود (امیدی و همکاران )6929 ،که جمعیت اصلی این
گونه در خاورمیانه نیز است ( Kiabiو همکاران .)2002 ،در این
مقاله سعی شده تا با توجه به نتایج بهدستآمده از مدل
ساختهشده ،پیشنهادهایی در جهت مدیریت بهتر این گونه به
تصمیمگیران مربوطه ارائه شود.

انواع گیاهان یکساله مرتعی و گیاهان باارزش داروئی از مهمترین
گونههای گیاهی این پارک است (آقامیری و همکاران.)6924 ،
همچنین جامعه جانوری پارک از غنای گونهای نسبتاً مناسبی
برخوردار است .تاکنون حدود  20گونه جانوری شامل پستانداران،
پرندگان و خزندگان در منطقه شناساییشدهاند (آقامیری و
همکاران .)6924 ،از گونههای جانوری شاخص منطقه میتوان به
قوچ و میش اوریال ( ،)Ovis orientalis arkaliکل و بز ( Capra
 ،)aegagrusگرگ ( ،)Canis lupusگراز ( ،)Sus scrofaکفتار
( ،)Hyaena hyaenaرودک ( )Meles melesو گربه پاالس ( Felis
 )manulاز پستانداران ،هما ( ،)Gypaetus barbatusکورکور
( ،)Milvus migransسارگپه پابلند ( ،)Buteo rufinusعقاب
طالیی ( ،)Aquila chrysaetosشبگرد بلوچی ( Caprimulgus
 )maharattensisو دلیجه معمولی ( )Falco tinnunculusاز
پرندگان و افعی شاخدار ( )Pseudocerastes persicusو مار
عینکی ( )Naja oxianaاز خزندگان اشاره کرد (آقامیری و
همکاران.)6924 ،

منطقه موردمطالعه :پارک ملی تندوره با وسعتی معادل
 92122هکتار در شمالشرقی کشور ایران و در نزدیکی کشور
ترکمنستان واقع گردیده است .این پارک در ʺ 93°69تا ʺ93°99
عرض جغرافیایی و ʺ 22°99تا ʺ 22°24طول جغرافیایی قرار
گرفته است .متوسط میزان بارندگی منطقه  914/22میلیمتر
است (حداقل  601/3میلیمتر و حداکثر  499/2میلیمتر).
تغییرات درجهحرارت ساالنه در پارک ملی تندوره نسبتاً زیاد بوده
و متوسط درجهحرارت  64/9درجه سانتیگراد میباشد (متوسط
گرمترین ماه سال  94/62درجه سانتیگراد و سردترین ماه سال
 2/3درجه سانتیگراد) .متوسط ساالنه رطوبت نسبی منطقه نیز
حدود  22درصد اندازهگیری شده است (حداقل  42درصد و
حداکثر  19درصد) .همچنین محدوده ارتفاعی منطقه بین ارتفاع
 2221متر از سطح دریا در مرتفعترین نقطه (قله قنبرعلی) که
در بخش جنوبی پارک واقعشده تا ارتفاع  224متر از سطح دریا
در پایینترین نقطه که در بخش شمالی پارک قرارگرفته است
(آقامیری و همکاران.)6924 ،
پوشش گیاهی پارک ملی تندوره بسیار متنوع است و
تاکنون  939گونه از  10تیره در این پارک شناساییشده است.
انواع گیاهان علفی ،بوتهای ،درختی و درختچهای در این منطقه
قابلمشاهده است .اورس ،انجیر ،بید ،نسترن ،گوجه وحشی،
کرکو ،درمنه ،گون ،کاله میرحسن ،آنقوزه ،کندل ،زیره سیاه،
کتان وحشی ،آویشن ،انواع گرامینه ،آلبالوی وحشی ،شیرخشت،
کرکو ،باریجه ،گردو ،زرشک ،چوبک ،بومادران ،سریش ،بارهنگ،

نمونهبرداری و آمادهسازی الیههای متغیرهای محیطی:
با توجه به ویژگیهای رفتاری پلنگ برای ثبت نقاط حضور گونه
بهجای مشاهده مستقیم از نمایههای غیرمستقیم مثل ردپا،
سرگین ،محل خط و خش و الشههای شکارشده برای ثبت نقاط
استفاده شد .نقطهبرداریها با ایجاد مسیرهایی با عرض  9متر ،در
دو فصل تابستان و پاییز در تمام مناطق پارک ملی صورت گرفت.
سپس الیههای موردنیاز برای ارزیابی و مدلسازی زیستگاه در
نرمافزارهای ادریسی ( )IDRISI SELVAو  ARC GISتولید و
آماده پردازش توسط نرمافزار موردنظر شدند.
برای تولید الیههای متغیرهای محیطی از مدل رقومی
ارتفاع ( 90 )DEMمتری بهعنوان نقشه پایه استفاده شد .الیههای
درصد شیب و جهت شیب نیز از مدل رقومی ارتفاع ( )DEMتهیه
شدند .نقشه چشمههای منطقه موردمطالعه از شناسنامه پارک
ملی تندوره (آقامیری و همکاران )6924 ،اخذ شد .نقشه چشمهها
از شناسنامه پارک ملی تندوره اسکن شد .برای تهیه نقشه
پراکنش طعمههای اصلی پلنگ (کل و بز ،قوچ و میش و گراز) در
منطقه مورد مطالعه از مشاهدات محیطبانان باتجربه پارک ملی
تندوره بهره برده شد .موقعیت جغرافیایی مناطق عمده پراکنش
طعمههای پلنگ روی نقشه مشخص شد و پس از زمین ،مرجع
سازی و رقومیسازی ،نقشه فاصله اقلیدسی از طعمهها در پارک
ملی تندوره تهیه و مورداستفاده قرار گرفت .نقشه وکتوری
روستاها و رودخانهها نیز براساس مرز منطقه برش داده شد و
نقشههای فاصله از روستاها و فاصله از رودخانههای منطقه مورد
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مطالعه تهیه و مورد استفاده قرار گرفت .برای کاربری اراضی
منطقه از نقشههای وکتوری موجود پس از برش ،تبدیل سیستم
مختصات و تبدیل به رستر استفاده شد .جاده اصلی از بخش
شمال غربی پارک ملی تندوره میگذرد .این جاده از Google
 earthرقومیسازی و نقشه فاصله از جاده تهیه و مورداستفاده قرار
گرفت .برای تهیه نقشه تراکم پوشش گیاهی از شاخص گیاهی
تفاضل نرمال شده ( )NDVIاستفاده شد .برای این منظور باندهای
قرمز و مادونقرمز نزدیک ماهواره لندست  2متعلق به ماه ژوئن
سال  2062مورداستفاده قرار گرفت .با توجه به ارجحیت مناطق
غیردشتی برای پلنگ ،در این مطالعه نقشه بافت سطحی زمین
( )Terrain Surface Textureکه پیچیدگی توپوگرافیک سیمای
سرزمین را نشان میدهد از مدل رقومی ارتفاع ( )DEMاستخراج
و مورد استفاده قرار گرفت .برای همه الیههای اطالعاتی از قدرت
تفکیک مکانی  90متر و سیستم تصویر مرکاتور معکوس جهانی
( )UTMزون  40شمالی به شکل یکسان استفاده شد (جدول .)6
جدول  :1متغیرهای مستقل محیطی مورداستفاده برای ارزیابی
زیستگاه پلنگ در پارک ملی تندوره
ردیف

نام متغیر

6

جهت شیب

2

سیستم

قدرت تفکیک

تصویر

مکانی

نتایج

مدل رقومی ارتفاع
()DEM

9

فاصله از رودخانهها

4

فاصله از جادهها

2

فاصله از چشمهها

سیستم
مرکاتور
معکوس
جهانی
( )UTMزون
40n

1

فاصله از طعمهها

3

فاصله از روستاها

2

کاربری اراضی

9
60

90متر×90متر

تراکم پوشش گیاهی
()NDVI

شیب

تجزیهوتحلیل :برای انجام مدلسازی و تحلیل اطالعات از
نرمافزار  )version 9.9.9( MaxEntاستفاده شد .این نرمافزار با
استفاده از رویکرد آنتروپی بیشینه دادههای حضور را با سایر
دادههای متغیرهای محیطی ( )Background Dataگونه مقایسه
میکند ( Phillipsو همکاران .)2001 ،هرکدام از متغیرهای
Area Under Curve
Receiver Operating Characteristic

24

پیشبینیشده با استفاده از آزمون جکنایف مورد ارزیابی قرار
گرفته و درجه اهمیت آن متغیر مشخص میشود .درنهایت یکی
از خروجیهای نرمافزار تولید یک نقشه است که روی آن
مطلوبیت هر سلول با اعدادی بین صفر (نامطلوب) تا یک
(مطلوب) مشخصشده است ( Phillipsو همکاران.)2001 ،
6
برای ارزیابی عملکرد این مدل از دامنه شاخص AUC
(سطح زیر منحنی  )ROC2استفاده میشود ROC .میزان مستقل
بودن معیارهای سنجش در رابطه مقدار کارایی مدل را بیان
میکند ( Elithو همکاران .)2001 ،شاخص سطح زیر منحنی
( )AUCمیزان کارایی مدل را مشخص میکند .مفهوم کارایی
مدل در اینجا بین صفر و  6بحث میشود؛ که  6نشاندهنده
قابلیت باالی پیشبینی مدل و صفر نشاندهنده تصادفی بودن
مدل و ضعف آن است ( Phillipsو همکاران.)2001 ،
همچنین از نرخ حذف در برابر سطح بیشبینی شده برای
آزمون کیفیت مدل استفاده شده است .نرخ حذف شرط الزم و
نه کافی برای یک مدل خوب است (وارسته و همکاران .)6994
بهدلیل نرخ آستانه تجمعی نرخ حذف باید نزدیک بهمیزان
پیشبینی شده آن باشد .هرچه حذف نمونههای تعلیمی با حذف
پیشبینی شده منطبقتر باشد ،مدل بهینهتر و قابلقبولتر است.

1
2

بهمنظور ایجاد مدل مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی با
استفاده از رویکرد آنتروپی بیشینه 66 ،متغیر زیستگاهی انتخاب،
با  632نقطه حضور (شکل  )6گونه مقایسه شده و با استفاده از
مدل  Maxentپتانسیل مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در پارک
ملی تندوره پیشبینی شد .مدل بهدستآمده دارای شاخص AUC
باالیی ( )0/232بود (شکل  )2و نمودار حذف نمونههای تعلیمی
شکمدار شده اما با نمودار حذف پیشبینیشده دارای انطباق کلی
است و مدل قابل قبولی بهدست آمده است (شکل .)9
براساس آزمون جکنایف 9از بین  66متغیر در نظر گرفته
شده پنج متغیر فاصله از جاده ( ،)Dist_roadsفاصله از چشمهها
( ،)Dist_springsجهت جغرافیایی ( ،)Aspectمدل رقومی ارتفاع
( )DEMو بافت سطحی زمین ( )TopoTextureاثر بیشتری برای
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه موردنظر داشتهاند (شکل .)4
متغیر فاصله از جاده هنگام حذف مقدار تأثیر آموزش ( Training

Jackknife

3
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 )gainبیشینه کاهش را ایجاد میکند که نشان میدهد این الیه
دارای بیشترین اطالعاتی است که در سایر متغیرها یافت نمیشود.
منحنی پاسخ (بهصورت لگاریتمی) ،رابطه بین متغیرهای محیطی
و زیستگاه مناسب هر گونه را نشان میدهد .منحنی پاسخ برای هریک
از متغیرهای محیطی با استفاده از مدل آنتروپی بیشینه بهکاررفته
است .در ادامه چهار منحنی پاسخ برای متغیرهایی با تأثیرگذاری
بیشتر روی مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ارائهشده است.
شکل  :3نرخ حذف در مقابل مقادیر پیشبینیشده برای پلنگ ایرانی

شکل  :4اهمیت متغیرها برای پلنگ بر اساس آزمون جکنایف

شکل  1آثار ثبتشده از نقاط حضور پلنگ (باال :طعمه شکار شده و
پایین :ردپای پلنگ)

شکل  :5نمودار پاسخ پلنگ به فاصله از جاده

شکل  :2نمودار حساسیت در برابر ویژگی برای پلنگ ایرانی
شکل  :6نمودار پاسخ پلنگ به فاصله از چشمهها
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شکل  :7نمودار پاسخ پلنگ به جهت

شکل  :8نمودار پاسخ پلنگ به ارتفاع

شکل  :12نمودار پاسخ پلنگ به درصد شیب

شکل  :13نمودار پاسخ پلنگ به تراکم پوشش گیاهی

شکل  :9نمودار پاسخ پلنگ به بافت سطحی زمین
شکل  :14نمودار پاسخ پلنگ به فاصله از رودخانه

شکل  :11نمودار پاسخ پلنگ به فاصله از طعمهها

شکل  :11نمودار پاسخ پلنگ به فاصله از روستا و مناطق انسانی
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منحنی پاسخ فاصله از جاده (شکل  )2مشخص میکند که
ابتدا تا فاصله  1کیلومتری از جاده مطلوبیت بهشدت افزایش
مییابد سپس از  1تا  62کیلومتری مطلوبیت کاهش پیدا میکند
و دوباره افزایش مییابد .این شکستگی احتماالً بهدلیل تأثیر
متقابل سایر متغیرها بهوجود آمده است .همچنین شکل  1که
نشاندهنده تأثیر فاصله از چشمهها میباشد ،در فاصله 4200
متری از چشمه نمودار دچار شکستگی شده که دلیل آن نیز
احتماالً اثر متقابل سایر معیارها است .در این منحنی مطلوبیت تا
فاصله  2200متری از چشمه افزایش و پس از آن بهشدت کاهش
مییابد .البته در فاصله  6000تا  22000متری مطلوبیت تقریباً
ثابت است.
منحنی پاسخ جهت ،بیانگر این است که زوایای آزیموتی
صفر تا  60درجه (شمال) و  900تا ( 920شمالغربی) درجه
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دارای باالترین مطلوبیت برای پلنگ در منطقه هستند .جهت
شمالشرقی ( 32درجه) دارای کمترین مطلوبیت است که با
پیشروی به سمت جنوب و جنوبغرب مطلوبیت آن افزایش
مییابد (شکل .)3
منحنی پاسخ ارتفاع (شکل  )2نشاندهنده این است که
بهطورکلی از ارتفاع  6200تا  2200مطلوبیت زیستگاه برای
حضور پلنگ در منطقه افزایش مییابد و در  2200تا  2220به
حداکثر خود میرسد .همچنین از ارتفاع  2400به بعد مطلوبیت
با شیب مالیم کاهش مییابد.
درنهایت ،منحنی پاسخ به بافت سطحی زمین (شکل )9
مشخصکننده این موضوع است که مطلوبیت زیستگاه برای پلنگ
تا پیچیدگیهای متوسط تا نسبتاً زیاد ( )0/3افزایش و پس از آن
با شیب مالیم کاهشیافته است.
در نمودار پاسخ فاصله از طعمه (شکل  ،)60از فاصله حدود
 200متری از طعمه روند نمودار افزایشی بوده و تا حدود 9200
متری ادامه پیداکرده و بعد از آن بهشدت کاهشیافته است.
همچنین منحنی پاسخ فاصله از روستاها و مناطق انسانی (شکل
 )66تا فاصله  6000متری افزایش مطلوبیت و پس از آن تدریجاً
مطلوبیت کاهشیافته و در  2000متری به حداقل خود رسیده
است.
منحنی پاسخ به درصد شیب (شکل  )62نموداری افزایشی
بوده که با افزایش شیب مطلوبیت زیستگاه نیز برای پلنگ افزایش
یافته و شکستگی بهوجود آمده در شیب حدوداً  42درجه احتماالً
بهدلیل اثر سایر متغیرها بهوجود آمده است .نمودار پاسخ پلنگ
به تراکم پوشش گیاهی (شکل  )69ابتدا افزایش و سپس با
افزایش تراکم پوشش گیاهی بهتدریج کاهشیافته است همچنین
نمودار پاسخ پلنگ به فاصله از رودخانه (شکل  )64نیز افزایشی
بوده و نشاندهنده دوری جستن پلنگ از مناطق با تراکم پوشش
گیاهی باال و نزدیکی رودخانهها است.
با توجه به متغیرهای در نظر گرفتهشده و مقایسه آنها باهم
و با نقاط حضور گونه ،نقشه مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در
پارک ملی تندوره با رویکرد آنتروپی بیشینه تولید شد (شکل
 ،)62در این نقشه که ارزش نقاط آن بین صفر تا  6هستند (نقاط
به هر میزان که به یک نزدیکتر باشند ،مطلوبیت بیشتری برای
گونه موردنظر داشتهاند) .همانگونه که در نقشه رسم شده مشخص
است ،قسمتهای جنوبی و مرکزی پارک از مطلوبیت بیشتری
برخوردارند که احتماالً مهمترین دلیل آن فاصله این مناطق از
جاده اصلی مشهد -درگز که از قسمت شمالغربی پارک عبور
میکند ،است.
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شکل  :15پیشبینی مدل  Maxentبرای پلنگ بر اساس متغیرهای
محیطی

بحث
در این پژوهش مدل مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در
پارک ملی تندوره برای دو فصل تابستان و پاییز تهیه شد .بهدلیل
مشکالت موجود در روشهای حضور/عدم حضور ،در این مطالعه
از یکی از روشهای فقط حضور گونه استفاده شد .برای این
مدلسازی از رویکرد آنتروپی بیشینه یا  Maxentاستفاده شد که
یکی از بهترین روشهای مدلسازی مطلوبیت زیستگاه است
( Ortega-Huertaو 2002 ،Peterson؛  Elithو همکاران)2001 ،
و حتی در نمونههای کوچک نیز بسیار کارآمد است ( Benitoو
همکاران2009 ،؛  Wiszو همکاران2002 ،؛  Hernandezو
همکاران .)2001 ،مدل  Maxentمطلوبیت زیستگاهی پلنگ
ایرانی را با توجه بهمقدار پایین نرخ حذف و میزان قابلقبول
شاخص  )0/232( AUCبا قدرت باالیی پیشبینی کرد.
اکثر مناطق مطلوب پیشبینیشده در قسمتهای جنوب و
مرکز پارک واقعشده است .آزمون جکنایف نیز نشان داد که
مهمترین متغیرهای پیشبینیکننده مدل ،فاصله از جاده ،فاصله
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از چشمهها و جهت جغرافیایی هستند .متغیرهای زیستگاهی
استفاده شده در مدل نشان میدهد که زیستگاه مطلوب پلنگ در
این منطقه حدفاصل مناطق با فاصله بیش از  1کیلومتر از جاده،
فواصل  6200تا  2200متری از چشمهها ،جهت شمالی ،ارتفاعات
بین  6900تا  2220متری از سطح دریا و میزان متوسط تا نسبتاً
زیاد پیچیدگیهای سطحی زمین واقع میگردد .امیدی و همکاران
( )6929نیز گزارش کردند که ارتفاع مناسب برای پلنگ در پارک
ملی کالهقاضی  6200تا  2400متری از سطح دریا است.
همچنین  Erfanianو همکاران ( )2069طی مطالعهای با استفاده
از روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی مطلوبیت زیستگاه
پلنگ را در پارک ملی گلستان ارزیابی کردهاند .طبق نتایج آنها،
زیستگاه مطلوب پلنگ در منطقه دارای ارتفاع متوسط 6294
متری از سطح دریا با شیب  92درصد است.
براساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش برای مطلوبیت
زیستگاهی پلنگ ،دوری از جاده بیشترین و فاصله از روستاها و
مناطق انسانی و فاصله از رودخانه کمترین اهمیت را دارد که با
برخی از نتایج قبلی بهدست آمده برای ارزیابی زیستگاهی پلنگ
مطابقت دارد (امیدی و همکاران6929 ،؛  Farhadiniaو همکاران،
2009؛ 2002 ،Edgaonkar؛  Ghoddousiو همکاران.)2002 ،
شیب مطلوب برای پلنگ در منطقه پارک ملی تندوره بین
 90تا  20درصد است و با افزایش تراکم پوشش گیاهی نیز
مطلوبیت زیستگاه برای پلنگ کاهش مییابد که همانند برخی
نتایج بهدست آمده قبلی است ( Erfanianو همکاران2069 ،؛
 .)2002 ،Edgaonkarهمچنین با افزایش بیش از  9200متری
فاصله پلنگ نسبت به طعمهها مطلوبیت زیستگاه برای پلنگ
بهشدت کاهش مییابد .البته همبستگی پایین پلنگ با طعمهها
میتواند نتیجه پراکنش نسبتاً یکنواخت طعمههای پلنگ ،در
منطقه باشد.
یکی از مشکالت اصلی حفاظت از پلنگ استفاده انسان از
اراضی و تکهتکه شدن زیستگاههای این گونه است ( Acevedoو
همکاران .)2003 ،در پارک ملی تندوره جاده ترانزیت ایران و
ترکمنستان احداث شده که پارک ملی را به دو بخش پارک ملی
و منطقه حفاظت شده تندوره تقسیم کرده است .این جاده تأثیر
منفی بزرگی روی مطلوبیت زیستگاه این گونه ارزشمند گذاشته
است .در قسمت شمال و شمالغربی پارک ملی تندوره ،منطقه
حفاظتشده تندوره با وسعتی حدود  29هزار هکتار واقعشده که
بخشی از طعمهها و نیازهای زیستگاهی پلنگ را در خود جای
داده است و این گونه در مواردی مجبور به عبور از این جاده
میباشد که موجب کاهش احتمال بقای این گونه ارزشمند گشته
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است .همچنین وجود این جاده دسترسی شکارچیان بهداخل
پارک و شکار پلنگ یا طعمههای آن را ساده کرده و درنتیجه
حفاظت از منطقه برای محیطبانان بسیار مشکل شده است.
درک فرآیند انتخاب زیستگاه گوشتخواران بزرگ مثل
پلنگ ایرانی برای بهبود برنامههای حفاظتی و دوام درازمدت
مناطق حفاظتشده ضروری است ( Erfanianو همکاران.)2069 ،
رویکرد آنتروپی بیشینه یکی از ابزارهای قدرتمند و مفید برای
پی بردن به ویژگیها زیستگاهی جانوران است که با تولید نقشه
مطلوبیت زیستگاه کمک شایانی به مدیریت هرچه بهتر گونهها
میکند ( Ortega-Huertaو  .)2002 ،Petersonنتایج مطالعه اخیر
نشان داد که توزیع پلنگ ایرانی در منطقه مطالعه شده بهشدت
تحت تأثیر جاده است .بهطوریکه این گونه زیستگاه خود را در
دورترین نقطه نسبت به جاده انتخاب میکند.
بهمنظور حفاظت از پلنگ ایرانی و زیستگاههای آن در
منطقه چند پیشنهاد توسط نگارندگان ارائه میشود .جلوگیری از
احداث جادههای مشابه در منطقه و در صورت امکان تغییر مکان
جاده به خارج از محدوده پارک ملی و منطقه حفاظتشده تندوره.
احداث زیرگذر یا روگذر برای عبور حیاتوحش منطقه بهمنظور
کاهش اثرات منفی جاده روی حیاتوحش و بهخصوص پلنگ
ایرانی .جبران نیاز جوامع محلی و بهبود معیشت آنها برای
جلوگیری از نفوذ و ورود صدمات ناشی از این جوامع (مثل تعلیف
دامهایشان از مناطق داخلی پارک و همچنین شکار غیرمجاز
حیاتوحش) .احداث آبشخورهایی در منطقه با توجه به
کمآبیهای ناشی از خشکسالیهای اخیر در منطقه.
درنهایت پیشنهاد میشود مطالعات گستردهتری روی سایر
گونههای منطقه و مناطق اطراف انجامشده تا ضمن ایجاد بانک
اطالعاتی قوی ،امکان احداث کریدورهایی بین مناطق حفاظت
شده اطراف با این منطقه بررسی شود.
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