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چکیده
تعیین متغیرهای زیستگاهی تاثیر گذار بر مطلوبیت زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت گونههای ارزشمند محسوب میگردد،
زیستگاههای مطلوب تاثیر بهسزایی بر بقاء و تولیدمثل گونه ها خواهند داشت و در امر مدیریت و حفاظت حیات وحش مورد توجه قرار میگیرند.
یوزپلنگ ایرانی یکی از گونههای در بحران انقراض میباشد .در این پژوهش بهمنظور بررسی متغیرهای زیستگاهی و تعیین زیستگاههای مطلوب
یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندان جهت حفاظت موثرتر از این گونه ،دادههای حضور گونه که طی چهار فصل در سالهای
 1388-1390جمع آوری گردید و با روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی در نرمافزار  Biomapperمورد بررسی قرار گرفت .پس از آمادهسازی
نقشهها توسط نرمافزار  Idrisiو  ،Biomapperمتغیرهای زیستگاهی شامل ارتفاع ،شیب ،جهت ،تیپ پوشش گیاهی و فاصله از منابع آب و فاصله
از پاسگاههای محیطبانی وارد نرمافزار  Biomapperگردید .جدول امتیاز حاصل از تحلیل عاملی نشان میدهد که یوزپلنگ ایرانی به مناطق تپه
ماهوری تمایل دارند که دارای عوارض توپوگرافی مناسب برای مخفی شدن بهمنظور شکار طعمه است .همچنین جهتهای شمالی که بهدلیل تابش
کمتر خورشید و رطوبت نسبی باالتر دارای پوشش گیاهی غنیتر و طعمه فراوانتر هستند ،منجر به تمایل بیشتر گونه به حضور در این مناطق
میگردد .تجزیه و تحلیل مدل مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندان نشان میدهد که یوزپلنگ ایرانی در این زیستگاه
دارای پهنای آشیان بومشناختی متوسط میباشد و به زیستگاههای حاشیهای تمایل بیشتری نشان میدهد.
کلمات کلیدی ،Biomapper :مدل مطلوبیت زیستگاه ،زیستگاه حاشیهای ،روش  ،ENFAیوزپلنگ ایرانی
* پست الکترونیکی نویسنده
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مقدمه
تبدیل ،تکه تکه شدن و تخریب زیستگاه هر کدام به نوعی
زندگی پایدار گونهها را به خطر انداخته است .اگرچه آغاز روند کاهشی
در جمعیت پستانداران متوسط جثه و بزرگ جثه بیابانزی بهدلیل
شکار بیرویه بوده است ،اما آنچه که فرصت بازسازی جمعیتهای
کوچک باقیمانده را گرفته ،تغییرات اساسی در زیستگاههای این گونه
بود .بنابراین مطالعه زیستگاهها بهمنظور آگاهی از وضعیت موجود آنها
و چارهاندیشی در جهت برطرف کردن چالشهای پدید آمده ،بسیار
مهم و حیاتی تلقی میشود (قندالی.)1389 ،
تعیین مطلوبیت زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت گونههای
حیات وحش محسوب میگردد ،زیستگاههای مطلوب تاثیر بهسزایی
بر بقاء و تولیدمثل گونهها خواهد داشت و در امر مدیریت و حفاظت
حیات وحش مورد توجه قرار میگیرند (فراشی و همکاران.)1389 ،
بهمنظور مدیریت موثر یک گونه و گونههایی که به نوعی با این گونه
در ارتباط هستند ،نیاز به شناسایی زیستگاههایی با مطلوبیت باالتر
برای گونه هدف میباشد ،تا با حفظ آن زیستگاهها و برنامهریزی برای
مدیریت صحیح آن زیستگاهها ،جمعیت هدف را مورد حفاظت قرار
داد ( ،)2006 ،Daytonکه این کار با تهیه مدلهای مطلوبیت زیستگاه
براساس مدلهای آماری و در نهایت تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه
انجام خواهد شد .با استفاده از این مدل ها میتوان مناطق با مطلوبیت
زیستگاه باالتر را شناسایی و مورد حفاظت و بازسازی قرار داد .همچنین
برای انتقال یک گونه به زیستگاه یا معرفی مجدد گونههای منقرض
شده ،میتوان از این نقشههای مطلوبیت زیستگاه استفاده کرد و گونه
را در مطلوبترین زیستگاه معرفی نمود .مطالعه پراکنش گونههای
مختلف حیات وحش در زیستگاههای متفاوت اهمیت زیادی در مدیریت
حیات وحش و زیستگاهها دارد .اما مشکل ،زمان و بودجه قابل دسترس
برای مطالعه گونههای مختلف حیات وحش در مقیاس وسیع میباشد.
لذا روشهای مدلسازی زیستگاه به سرعت در مدیریت حیات وحش
توسعه یافته است .در یک طبقهبندی کلی ،تعیین عوامل موثر بر حضور
گونه در زیستگاه و مطلوبیت زیستگاه را می توان به دو دسته دادههای
حاصل از نمونه برداری بهروش حضور و عدم ()Presence/Absence
گونه و دادههای حاصل از روش فقط حضور گونه ()Presence only
در زیستگاه ،طبقهبندی نمود .در استفاده از روش نخست ،مشاهده
گونه توسط پژوهشگر بهدالیل متعددی نظیر دقت در مشاهده ،تجهیزات
مورد استفاده ،زمان مشاهده ،رفتار گونه در استتار و اختفا سبب
میشود تا آن نقطه بهعنوان نقطه عدم حضور گونه ثبت شود .این
مسئله خطای باالیی را در نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها به
وجود میآورد (امیدی و همکاران.)1388 ،
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تحلیل عاملی آشیان بومشناختی )Ecological Niche ( (ENFA

 ،)Fctor Analysisیک رویکرد چند متغیری میباشد ،که برای
پیشبینی مطلوبیت زیستگاه وقتی که دادههای عدم حضور در دسترس
نباشند ،توسعه پیدا کرد ENFA .توزیع مشاهدات حضور را در فضای
چند بعدی از متغیرهای محیطی در داخل منطقه مورد مطالعه،
مقایسه میکند ( Guisanو  .)2000 ،Zimmermanمطلوبیت براساس
تابعی که حاشیهگرایی گونه را مشخص میکند ،بهدست میآید .حاشیه
گرایی به معنی اختالف میانگین گونه از میانگین منطقه مورد مطالعه
میباشد و تخصصگرایی گونه بهمعنی نسبت واریانس سراسری به
واریانس گونه میباشد .تحلیل عاملی ترکیب خطی متغیرهای محیطی
را در برابر مکانهایی که گونه بزرگترین درجه از حاشیه گرایی و
تخصصگرایی را نشان میدهد ،استخراج میکند ( Hirzelو همکاران،
 .)2006مزیت اصلی  ENFAاین است که دادههای عدم حضور که
اغلب در دسترس نیستند یا اینکه بهدست آوردن آن مشکل است،
مورد نیاز تحلیل نمیباشد.
یوزپلنگ بهعنوان گوشتخواری شناخته شده است که زیستگاههای
دشتی باز را ترجیح میدهد .این تفکر تنها بهدلیل آن نیست که آنها
برای سرعت ساخته شدهاند ( Nowellو  ،)1996 ،Jacksonبلکه
احتماالً به این دلیل نیز میباشد که بیشتر مطالعات صورت گرفته
درخصوص اکولوژی یوزپلنگ ،در ساوانهای علفی باز اجرا شده است،
بهخصوص در دشتهای سرنگتی جایی که یوزپلنگ عمدتاً در دشت
زندگی کرده و میتوانند آهوها را دنبال کند )1994 ،Caro؛ .)1970 ،Eton
از چند سال گذشته ،نگرانیهایی درباره حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
در ایران وجود دارد .یوزپلنگ آسیایی زیرگونه در معرض خطر انقراضی
است ( )2006 ،IUCNکه در گذشته در شبه قاره هند ،افغانستان،
ترکمنستان ،ایران ،شبه جزیره عربستان و سوریه پراکنش داشته است
( Nowellو  .)1996 ،Jacksonطی  20سال گذشته ،نیمه شرقی ایران
آخرین سنگرگاه یوزپلنگهای آسیایی بوده است طی  20سال گذشته،
نیمه شرقی ایران آخرین سنگرگاه یوزپلنگهای آسیایی بوده است و
حضور آنها تنها به چند منطقه در داخل کشور محدود میباشد
) .(2004 ،Farhadiniaبرطبق گزارش پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی
( )1387در پناهگاه حیات وحش نایبندان حدوداً  13تا  16قالده یوز
وجود دارد که از این نظر بیشترین تعداد یوز را در میان زیستگاههای
تحت حفاظت ایران ،به خود اختصاص داده است.
در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیل
عاملی آشیان بومشناختی براساس دادههای فقط حضور ،متغیرهای
زیستگاهی تاثیرگذار بر پراکنش یوزپلنگ ایرانی بهعنوان گونهای شدیداً
در بحران انقراض ( ،)2006 ،IUCNنقشه مطلوبیت زیستگاه و همچنین
عوامل تهدیدکننده این جمعیت در پناهگاه حیاتوحش
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) ،rueppelliiقوچ و میش ) (Ovis orientalis arkaliو جبیر (Gazzella

) bennettiiمیباشد (زمانی.)1389 ،

مواد و روشها
پناهگاه حیات وحش نایبندان در استان یزد و درجنوب شهر
طبس قرار دارد .این منطقه در حد فاصل طول جغرافیایی ´55˚ 37
تا ´ 57˚ 33و عرض جغرافیایی ´ 33˚ 17تا ´ 31˚ 50قرار دارد.
پناهگاه حیات وحش نایبندان با مساحت  1516994هکتار بزرگترین
پناهگاه حیات وحش کشور محسوب میشود .این منطقه دشتی ،تپه
ماهوری ،کوهستانی و دارای شوره زارهای وسیع است .دامنه ارتفاعی
آن از  600تا  3009متر از سطح دریا متغیر است (مهندسین مشاور
جامع ایران .)1388 ،این منطقه براساس طبقهبندی اقلیمی دومارتن
در طبقه فراخشک قرار میگیرد .رژیم بارندگی منطقه مدیترانهای
بوده و بدین لحاظ حجم اصلی ریزشهای جوی ساالنه در پاییز و
زمستان متمرکز میباشد و در دوره خشک سال که از اواسط اردیبهشت
تا اواسط مهرماه ادامه دارد تنها حدود  3درصد از بارش ساالنه نازل
میشود (سرهنگزاده و همکاران .)1385 ،بخش عمده پناهگاه حیات
وحش نایبندان دشت بوده که در نزدیکی مناطق کوهستانی ،چهره
استپی به خود میگیرد و با فاصله گرفتن از نقاط کوهستانی چهره
بیابانی و بعضاً کویری پیدا میکند .در نایبندان بهعلت کمی نزوالت
جوی جریانهای سطحی ناشی از ریزشهای جوی بسیار کم و هیچگونه
رودخانه دائمی وجود ندارد و تامین آب حیات وحش توسط چشمهها
و تعداد کمی آبشخور و یک فقره تاالب صورت میگیرد (سرهنگزاده
و همکاران.)1385 ،
در این پناهگاه مجموعا  177گونه گیاهی متعلق به  128جنس
و  48خانواده شناسایی شده است .خانوادههای گیاهی Chenopdiaceae
با  20گونه Compositae ،با  19گونه و  Graminaeو Caryophyllacea
با  7گونه بیشترین تعداد گونه را در منطقه دارا هستند .تیپهای
گیاهی متنوع در این پناهگاه برآیند کنشهای متقابل اکولوژیکی منطقه
بوده نیازهای زیستی یوز و طعمههایش را برآورده میسازد از جمله
مهمترین این گونههای درختی ،درختچهای و علفی ،بادام وحشی،
درمنه ،بنه ،گز ،انجیر وحشی ،قیچ ،تاغ ،خارشتر ،اسپند ،تلخه بیان،
کاله میرحسن و اسکنبیل است.
در پناهگاه حیات وحش نایبندان 13 ،گونه پستاندار بزرگ جثه
شناسایی شده است که  6گونه بهعنوان اولویتهای حفاظتی معرفی
میگردد که شامل گونههای :یوزپلنگ ) ,(Acinonyx Jubatusکاراکال
) ،(Caracal caracalشاه روباه ) ،(Vulpes canaروباه شنی (Vulpes

شکل  :1نقشه پناهگاه حیات وحش نایبندان

منبع دادهها :منبع دادههای مورد نیاز برای رویکرد تحلیل عاملی
آشیان بومشناختی شامل نقشه رستری نقاط حضور یوزپلنگ ایرانی و
نقشههای رستری فاکتورهای زیست جغرافیایی و فاکتورهای توزیع
انسانی میباشد .تعداد  95نقطه حضور یوزپلنگ توسط  GPSدر
پناهگاه حیات وحش نایبندان در طول چهار فصل در طی سالهای
 88الی  90ثبت گردید .این نقاط حضور براساس نمایههای ثبت شده
طی عملیات میدانی با کمک محیطبانان منطقه و نیز نقاط بهدست
آمده از طریق دوربینهای تلهای بهدست آمد .در این پژوهش همچنین
از نقشههای ارتفاع ،شیب ،جهت ،تیپ پوشش گیاهی ،فاصله از منابع
آب و فاصله از پاسگاههای محیطبانی بهعنوان متغیرهای تاثیرگذار بر
پراکنش یوزپلنگ ایرانی مورد استفاده قرار گرفت.
آمادهسازی دادهها :دادههای ذکر شده در باال ،نمیتواند بهطور
مستقیم وارد نرمافزار  Biomapperشود بلکه باید دادهها بهصورت کمّی
درآید تا در محاسبات دچار مشکل نشود .قبل از ورود دادهها به نرمافزار،
ممکن است هر کدام از این دادهها به سه تیپ متفاوت از دادهها تعلق
داشته باشد که هر کدام به روش آماده سازی متفاوتی نیاز دارند.
دسته اول :دادههایی مثل ارتفاع ،شیب ،جهت ،کمی هستند و آمادهاند
که مستقیماً بهوسیله نرمافزار Biomapperمورد تحلیل عاملی آشیان
بومشناختی قرار گیرند .این دادهها بهصورت تکنیکی قابل قبول هستند.
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دسته دوم :دادههایی مانند نقشه طبقات شیب ،تیپ پوشش گیاهی
کیفی هستند و این نقشهها نمیتوانند به این شکل مورد استفاده قرار
گیرند .روشی که برای آمادهسازی این نقشه ها بهکار میرود بدینصورت
است که ابتدا نقشه به چند نقشه بولین تبدیل میشود که هر نقشه
بولین یک طبقه از آن نقشه را توصیف میکند و در نهایت نقشه فراوانی
و فاصله برای هر یک از این نقشههای بولین توسط نرمافزار Biomapper
ایجاد میگردد.
دسته سوم :دادههای بولین (( )Boolean dataحضور /عدم حضور):
مانند حضور /عدم حضور گونه ،شهرها و پاسگاههای محیطبانی و...
این نقشهها نمیتوانند به این شکل مورد استفاده قرار گیرند .دو روش
اصلی برای استخراج دادههای کمی از این نقشهها وجود دارد .اولین
روشی که ترجیحاً استفاده میشود بدین گونه است که وقتی برآورد
میشود که گونه به یک حداقلی از آن منبع نیاز دارد یا بدون آن منبع
نمیتواند زندگی کند ،یک شعاعی از تاثیر انتخاب میشود و فراوانی
وقوع یک گونه در اطراف آن منبع محاسبه میشود .بهطورکلی این
دایره با شعاعی متناسب با قلمروی خانگی آن گونه انتخاب میشود.
دومین روش وقتی استفاده میشود که نقشه ،مکان منابع اختالل
مانند شهرها ،جادهها را نشان میدهد .در اینجا یک نقشه فاصله محاسبه
میشود،که این نقشه فاصله ،به هر سلول ،فاصله تا نزدیکترین سلول
اشغال شده توسط آن منبع اختالل را اختصاص میدهد ( Hirzelو
همکاران .)2004 ،حال که نقشهها برای ورود به  ENFAآماده شده
است وارد نرمافزار  Biomapperمیشوند .تعداد  20نقشه زیستجغرافیایی
تاثیرگذار بر پراکنش گونه و نقاط حضور به فرمت رستری  Idrisiبا
اندازه سلول  30× 30متر تبدیل شدند .قابل ذکر میباشد که مقیاس
نقشهها  1/50000میباشد.
اجرای تحلیل عاملی آشیان بومشناختی :متغیرهای محیط
زیستی مختلفی برای تهیه مدل مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در
پناهگاه حیات وحش نایبندان استفاده شد .در ابتدا نقشههای زیست
جغرافیایی توسط نرمافزار از نظر پیوستگی و توزیع نرمال بررسی
شدند و نقشههایی که از نظر توزیع ،غیر نرمال بودند ،مورد تبدیل
باکس کاکس قرار گرفتند .در نهایت نقشههایی که ناپیوسته و دارای
توزیع غیرنرمال بودند از آنالیز کنار گذاشته شد .از بین  20نقشه
زیست جغرافیایی 17 ،نقشه زیست جغرافیایی دارای توزیع نرمال بودند.
تحلیل عاملی آشیان بومشناختی نیاز به متغیرهایی دارد که اصوالً
غیروابسته هستند .در تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی اگر دو متغیر
همبستگی باالیی داشته باشند ،هر دو با یک ضریب وارد مدل میشوند.
بنابراین حذف یکی از دو یا چند متغیری که همبستگی باالیی دارند،
الزامی است (فالحباقری .)1386 ،از بین  17نقشه زیست جغرافیایی،
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 4نقشه دارای همبستگی باالی  /8با سایر نقشهها بود که از آنالیز کنار
گذاشته شد و تحلیل با  13نقشه زیست جغرافیایی انجام شد (جدول.)2
0

محاسبه مطلوبیت زیستگاه :پس از انجام  ENFAبرای یوزپلنگ
ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندان ،مدل مطلوبیت زیستگاه گونه
بهدست میآید .با استفاده از این مدل میتوان نقشه مطلوبیت زیستگاه
را محاسبه کرد .برای ترسیم نقشه مطلوبیت زیستگاه ابتدا بایستی
تعداد عاملی که قرار است در محاسبه مطلوبیت زیستگاه وارد شوند،
بهدست آید .تعداد کمی از عاملها ( ،) Factorsمیتواند بخش زیادی
از حاشیه گرایی و تخصص گرایی گونه را توضیح دهد .انتخاب تعداد
کمتری از عاملها ،انجام محاسبات و تفسیر نتایج بهدست آمده را
آسانتر میکند .بعد از انتخاب تعداد عامل مناسب ،بایستی الگوریتم
مناسب برای محاسبه مطلوبیت زیستگاه استفاده شود .برای محاسبه
مطلوبیت زیستگاه در نرمافزار  Biomapperچهار الگوریتم میانه ،میانگین
هندسی فاصله ،میانگین هارمونیک فاصله و حداقل فاصله وجود دارد
که هر یک از آنها در شرایط خاصی استفاده میشود .در این پژوهش
اعتبار مدلهای تهیه شده با هر یک از الگوریتمهای فوق بررسی و
بهترین الگوریتم انتخاب شد.
تایید اعتبار مدلهای تهیه شده مبتنی بر رویکرد تحلیل
عاملی آشیان بومشناختی :ارزیابی قدرت پیشبینی یک مدل از
اهمیت بهسزایی برخوردار است زیرا به محقق میگوید که تا چه حد
میتواند به نتایج حاصل از مدل اتکا کند و تا چه حد نتایج پیشبینی
مدل به واقعیت نزدیک است .روشهای گوناگونی برای نیل به این هدف
توسط محققین مختلف ابداع شده است که از آن جمله میتوان به
شاخص اعتبارسنجی مطلق ( )Absolute Validation Index=AVIو
شاخص اعتبارسنجی تباین ( )contrast validation indexشاخص بویس
و شاخص پیوسته بویس اشاره کرد ( Hirzelو همکاران.)2004 ،
برای بررسی اعتبار مدلهای مطلوبیت زیستگاه مبتنی بر دادههای
حضور ،از نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح و نمایه پیوسته
بویس استفاده شد .نمایه پیوسته بویس بین  1-و  1تغییر میکند.
مقادیر مثبت نشاندهنده این است که پیشبینیهای مدل با توزیع
نقاط حضور در مجموعه دادههای ارزیابی ،سازگار است .مقادیر نزدیک
به صفر نشان میدهد که مدل با یک مدل تصادفی تفاوت ندارد .مقادیر
منفی بیانگر یک مدل اشتباه است ( Boyceو همکاران.)2002 ،
همچنین با تفسیر نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح
میتوان میزان صحت پیشبینیهای مدل در مطلوبیتهای مختلف را
بررسی و بر طبق آن نسبت به طبقهبندی مجدد نقشه مطلوبیت
زیستگاه اقدام نمود (قندالی.)1389 ،

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

ساخت نقشه مطلوبیت زیستگاه -تایید اعتبار مدل :با استفاده از

نتایج

نمایه پیوسته بویس صحت نقشههای مطلوبیت زیستگاه ترسیم شده
مبتنی بر رویکردهای الگوریتم میانه ،میانگین هندسی و میانگین
هارمونیک و حداقل فاصله با یکدیگر مقایسه و بهترین الگوریتم انتخاب
شد .در جدول میزان نمایه پیوسته بویس بهازای الگوریتمهای مختلف
مطلوبیت زیستگاه ارائه شده است.

نتایج مدلسازی مطلوبیت زیستگاه برای یوزپلنگ ایرانی:
در نتیجه تحلیل  ENFAبه تعداد متغیرهای بهکار رفته در تحلیل،
عامل تولید میشود که اولین عامل  %100حاشیه گرایی گونه و بخش
زیادی از ویژه گرایی گونه را توضیح میدهد ( Hirzelو همکاران،
 .)2001بههمین دلیل با انتخاب تعداد کمی از عاملها بخش زیادی
از دادهها توضیح داده میشود .با استفاده از روش چوب شکسته مک
آرتور که توسط نرمافزار  Biomapperمحاسبه میگردد ،تعداد  5عامل
انتخاب گردید که  %93دادهها را توضیح میدهد .قابل توجه میباشد
که عامل اول ،تمام حاشیه گرایی و  %52از ویژه گرایی را توضیح
میدهد .در جدول  1ویژگیهای مدل انتخاب شده برای گونه مورد
مطالعه آورده شده است .ماتریس امتیازات متغیرهای محیط زیستی
بهکار رفته در تحلیل عاملی آشیان بومشناختی برای  5عامل انتخاب
شده توسط روش چوب شکسته در جدول  2آمده است.

3

تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه :با توجه به جدول  3مشاهده
میشود که الگوریتم میانگین هندسی باالترین شاخص پیوسته بویس
را بهدست آورده است .بنابراین ،مناسبترین الگوریتم برای ایجاد نقشه
مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندان،
الگوریتم میانگین هندسی میباشد .نقشه مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ
ایرانی براساس الگوریتم هندسی در شکل  3آورده شده است.

جدول  :1نتایج حاصل از تحلیل عاملی آشیان بومشناختی یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش نایبندان

تعداد متغیر بهکار رفته

میزان

میزان

میزان

تعداد عامل

میزان ویژه گرایی توضیح

در مدل

حاشیه گرایی

ویژه گرایی

بردباری

انتخاب شده

داده شده توسط عاملها
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1/423

2/645

0/378

5

93

شکل  :2نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح برای الگوریتم میانگین هندسی
جدول  :2ماتریس امتیازات تحلیل عاملی انجام شده درباره یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندان

متغیرهای زیست محیطی
فاصله از منابع آب
فاصله از جهتهای شرقی
فاصله از جهتهای غربی
فاصله از جهتهای شمالی
فراوانی جهتهای شمالی
فراوانی جهتهای جنوبی
فاصله از شیبهای 10-30
فاصله از شیبهای 50-70
فراوانی شیبهای 30-50
فراوانی شیبهای بیش از 70
فاصله از تیپ پوشش درمنه دشتی -اشنان
فاصله از تیپ پوشش درمنه دشتی -قیچ
فاصله از پاسگاه

1
()%52
-0/678
-0/123
0/067
-0/174
-0/028
-0/045
-0/453
-0/512
0/322
0/043
-0/198
-0/292
-0/041

2
()%24
0/069
0/124
-0/314
0/695
0/032
-0/312
-0/387
-0/167
-0/042
-0/053
-0/303
-0/214
-0/195

3
()%8
-0/086
0/325
0/064
0/071
0/625
0/592
-0/259
0/09
-0/057
-0/45
-0/086
0/015
-0/125

4
() % 6
0/039
-0/312
-0/387
-0/287
-0/089
0/712
0/274
-0/026
0/315
-0/054
0/045
0/024
-0/176

5
() %3
0/076
0/098
0/153
0/504
0/508
-0/142
-0/189
-0/312
-0/124
0/476
-0/126
-0/296
0/012
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زمانی و قندالی

مدلسازی و بررسی متغیرهای زیستگاهی تاثیرگذار بر پراکنش یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه...

جدول  :3میزان نمایه پیوسته بویس بهازای الگوریتمهای مختلف
الگوریتم مورد استفاده

نمایه پیوسته بویس ±انحراف معیار

الگوریتم میانه
الگوریتم میانگین هندسی
الگوریتم میانگین هارمونیک
الگوریتم حداقل فاصله

0/695 ± 0/113
0/847 ± 0/145
0/568 ± 0/276
0/286 ± 0/205

بهسمت نواحی کوهستانی تغییر یابد .مطالعات جدید این مطلب را
نشان میدهد که برخالف تصور رایج ،طعمه اصلی یوزپلنگ در ایران
قوچ و میش و کل و بز است (زمانی .)1389

تهیه نقشه طبقهبندی زیستگاه گونه :بهمنظور طبقهبندی
کردن نقشه مطلوبیت زیستگاه به دو طبقه مطلوب و نامطلوب بایستی
نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح بهدست آمده برای آن الگوریتم
را مورد بررسی قرار داد .در این نمودار (شکل  )2که نشاندهنده روند
تغییرات  Fiمیباشد ،خط قرمز رنگ به موازات محور افقی نشاندهنده
میزان  Fiبرابر با  1بهازای همه طبقات مطلوبیت زیستگاه میباشد .این
شاخص نشاندهنده تصادفی پیشبینی نمودن مدل میباشد .هنگامی
که نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح در زیر این خط شاخص
میباشد یعنی مدل برای مطلوبیتهایی پایینتر از این خط شاخص از
یک مدل تصادفی هم بدتر میباشد .بنابراین این بخش بهعنوان زیستگاه
نامطلوب درنظر گرفته میشود .از آن نقطه مطلوبیتی که نمودار فراوانی
تنظیم شده براساس سطح باالتر از این خط شاخص قرار میگیرد به
عنوان زیستگاه مطلوب درنظر گرفته میشود .در اینجا نیز با توجه به
شکل  ،2آستانه مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ ایرانی با توجه به روش فوق،
مطلوبیت  26میباشد .با استفاده از این آستانه بهدست آمده نقشه طبقات
مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگایرانی بهدست آمد .بدینمنظور نقشه مطلوبیت
زیستگاه به دو طبقه نامطلوب (بخشهایی که مطلوبیت آنها کمتر یا
مساوی حد آستانه مطلوبیت بود) و مطلوب (بخشهایی که مطلوبیت
آنها بیشتر از حد آستانه مطلوبیت بود) تقسیمبندی شد (شکل.)4

شکل  :3نقشه مطلوبیت زیستگاه براساس رویکرد تحلیل عاملی
آشیان بومشناختی

بحث
با توجه به مطالعاتی که درگذشته انجام شده است اعتقاد بر این
بود که زیستگاه یوزپلنگ دشتهای هموار مناطق استپی و بیابانی با
کمترین عوارض توپوگرافی است (ضیایی1390 ،؛  )1974 ،Firouzو
دشتهای صاف مناطق مرکزی ایران ،زیستگاه اصلی یوزپلنگ ایرانی است
( )1985 ،Etemadعدهای نیز بر این باور بودند که یوزپلنگ وابستگی
زیادی به طعمههای دشتزی دارد و هرکجا که آهوها زندگی میکنند،
یوزپلنگ دیده میشود ( Heptnerو  )2002 ،Sludskiو یوزپلنگ شکار
خود را با تعقیب و گریز در دشتهای صاف بهدست میآورد (Harrison
و  .)1991 ،Batesولی بهنظر میرسد کاهش شدید در تعداد آهوان
در ایران باعث شده که یوزپلنگها مجبور به تغییر رژیم غذاییشان به
سمداران کوهستانی شده ) )2007 ،Farhadiniaو به تبع آن زیستگاهشان
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شکل  :4نقشه طبقهبندی زیستگاه براساس رویکرد تحلیل عاملی
آشیان بومشناختی
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اکثر مشاهدات مستقیم یوزپلنگ از سال  1380تا  1387نیز در
مناطق کوهستانی پناهگاه حیات وحش دره انجیر میباشد (Jourabchian
و  .)2008 ،Farhadiniaبنابراین نمیتوان تصور کرد که زیستگاه یوزپلنگ
ایرانی فقط دشتهای صاف است .هماکنون اغلب زیستگاههای اصلی
یوزپلنگ در ایران جمعیت کمی از آهو را در خود جای داده و این در
حالی است که در مجاورت این زیستگاهها ،مناطقی با فراوانی باالتری
از آهو ولی بدون حضور یوزپلنگ وجود دارد ،بهنظر میرسد یوزپلنگ
آسیایی عمدتاً بر روی زیستگاههایی با قابلیت باالی صید طعمه تمرکز
کرده که این مورد در دشتهای صاف کمتر صورت میگیرد و وجود
عوارض توپوگرافی بیشتر ،این امکان را باال میبرد ( Farhadiniaو
 .)2004 ،Absalanعالوه بر آن ،مناطق موزاییکی از دشتها و کوهستانها
وجود دارند که تعداد زیادی آبراهههای فصلی در آنها وجود داشته و
یوزپلنگ نیز در آنها زیست میکند و این درحالی است که تراکم پایینی
از آهو در آنها وجود دارد ( Jourabchianو .)2008 ،Farhadinia
مطالعه دادههای توصیفی و مکانی در رابطه با مشاهدات مستقیم
و غیرمستقیم یوز ،طعمهها و رقبا و همچنین نیازهای زیستی (آب،
غذا ،پناه و تولیدمثل) جمعآوری نشان میدهد که حاشیه مناطق
کوهستانی یعنی اکوتون دشت و کوهستان بهدلیل برخورداری از پستی
و بلندیهای متعدد ،منابع آب ،پوشش گیاهی متنوع و نسبت ًا متراکم
برای یوز و طعمههای آن و از همه مهمتر وجود انواع پناه فیزیکی و
بیولوژیکی ،دارای مطلوبیت بیشتری نسبت به سایر مناطق ذخیرهگاه
است (کیا.)1383 ،
طبق نتایج تحلیل عامل آشیان بومشناختی (جدول  )2یوزپلنگ
ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندان مناطق کوهستانی و تپه ماهوری
را ترجیح میدهد و شیب بر مطلوبیت زیستگاه میافزاید بهطوریکه
فراوانی شیبهای بین  30تا  50درصد عدد مثبت را نشان میدهد و
فاصله از شیب  50تا  70درصد منفی بوده که نشاندهنده تمایل
یوزپلنگ به زیستگاههای تپه ماهوری و کوهستانی میباشد .زیرا این
مناطق بهعنوان یک پناه برای یوزپلنگ بهمنظور شکار حیات وحش
استفاده میشود .درعین حال ،تمرکز طعمهها (حداقل بهصورت دورهای)
در آبراهههای خشک فصلی و کوهپایهها افزایش مییابد ،بنابراین این
مناطق جاهایی هستند که یوزپلنگها غالباً در آنها به شکار میپردازند
( Hanterو همکاران.)2007 ،
مطالعه صحرایی باروش مشاهده مستقیم یوزپلنگهای دارای
گردنبند رادیویی در ساوانهای پارک ملی کروگر ( ،)Krugerآفریقای
جنوبی و مرور مقاالت مربوط به زیستگاههای یوزپلنگ واقع در ساوان
نشان میدهد که انتخاب زیستگاه بسته به ترکیب طعمه ،پوشش
گیاهی در دسترس و حضور گونههای رقیب و مزاحم است ( Millsو
همکاران.)2004 ،
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جهتهای شمالی بیشترین تاثیر را در مطلوبیت زیستگاه
یوزپلنگ ایرانی دارد و آن هم به خاطر تابش کمتر آفتاب و رطوبت
نسبی بیشتر و در نهایت سرسبزی بیشتر در طول سال میشود که
منجر به تجمع حیات وحش از جمله قوچ و میش وکل و بز بهعنوان
طعمه اصلی یوزپلنگ (زمانی )1389 ،در این ناحیه میشود (عدد منفی
برای فاصله از دامنههای شمالی) .همچنین متغیر فاصله از منابع آب
بهخصوص چشمههای دائمی در حضور یوزپلنگ ایرانی تاثیر بهسزایی
دارد که این بهدلیل حضور بیشتر طعمه در نزدیکی آبشخورها و نیاز
یوزپلنگ برای تامین آب مورد نیاز بدن خود میباشد (عدد منفی برای
متغیر فاصله از منابع آب ،جدول . )2
بررسی مطلوبیت زیستگاه یوز براساس تشخیص الگوی حاصل از
مشاهدات گونه در ذخیرهگاه زیستکره توران و تهیه نقشه مطلوبیت
زیستگاه با استفاده از متغیرهای زیستگاهی ،نشاندهنده این است که
متغیرهایی نظیر فاصله از منابع آب و یا تنشهای ناشی از فعالیت
انسانی (پراکنش مناطق مسکونی) بیشترین اثر را بر روی کاهش کیفیت
نهایی زیستگاه میگذارد (کیا.)1383 ،
بهعلت اینکه مطالعات بومشناختی در مورد یوزپلنگ اکثراً در
پارکملی سرنگیتی ( )Serengetiدر شرق آفریقا انجام شده است و نیز
راهبرد شکار یوزپلنگ اینگونه بهنظر میرسد که مناطق دشتی و
هموار را ترجیح میدهد حال آنکه در مناطق دارای درختچه و بوتهزار
هم زندگی میکند .با وجود اینکه پوشش گیاهی و بوتهزارها سرعت
یوزپلنگ را کاهش میدهد ولی کمینگاه مناسبی برای یوزپلنگ به
حساب می آیند .یوزپلنگ با مناطق دارای پوشش گیاهی نیز سازگار
است و فقط یک شکارچی موفق در دشتهای باز نیست ( Millsو
همکاران.)2004 ،
یوزپلنگ ایرانی به تیپ پوشش گیاهی درمنه دشتی-قیچ متمایل
میباشند ،چرا که این نوع پوشش گیاهی ضمن اینکه منطقه مناسبی
برای تغذیه علفخوران منطقه میباشد بهعنوان کمینگاه مناسب برای
استتار یوزپلنگ و شکار طعمه آن میباشد (عدد منفی برای فاصله از
این تیپ پوشش گیاهی نشاندهنده تمایل گونه برای جذب به این
منابع میباشد ،جدول  .)2در بررسیای که در پارک ملی سرنگیتی به
انجام رسید مشخص شد که غزالها بهواسطه چرا در داخل مناطق با
پوششگیاهی انبوه ،توسط یوزپلنگ شکار میشوند ()1990 ،Fitzgibon
که وابستگی طعمه یوز به این مناطق جهت تغذیه و همچنین استفاده
از پوشش گیاهی به عنوان پناه برای یوزپلنگ منجر به افزایش حضور
یوزپلنگ در این مناطق میگردد.
ویژگی حاشیهگرایی کل ( )M=1/423نشان میدهد که زیستگاه
یوزپلنگ ایرانی متفاوت از شرایط میانگین زیستگاه است و یوزپلنگ
زیستگاههای حاشیهای را ترجیح میدهد .همچنین مقدار بردباری کل
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) نشان میدهد که یوزپلنگ ایرانی نسبت به تغییر شرایطT=0/378(
بهینه زیستگاه خود خیلی حساس نمیباشد و بردباری نسبتاً خوبی
. میباشد2/645  مقدار تخصص گرایی گونه نیز برابر با.دارد
) یوزپلنگ2 طبق نتایج تحلیل عامل آشیان بومشناختی (جدول
ایرانی به پاسگاههای محیطبانی تمایل نشان میدهد که این قضیه
احتماالً بهخاطر تاسیس پاسگاههای محیطبانی در زیستگاههای مطلوب
طعمههای یوزپلنگ ایرانی برای حفاظت از جمعیت آنها میباشد اما
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