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چکیده
پلنگایرانی ) (Panthera pardus saxicolorیکی از گونههای در معرض خطر انقراض است که جمعیت و دامنه انتشار آن کاهش یافته
است .بهمنظور مدلسازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ با استفاده از نقاط حضور ،از روش بیشینه آنتروپی ( )MaxEntبهرهگیری شد .الیههای اطالعاتی
تهیه شده بهع نوان متغیرهای مؤثر بر حضور گونه شامل درصد شیب ،جهت جغرافیایی ،ارتفاع ،اشکال توپوگرافی ،پوششگیاهی ،منابع آبی،
متغیرهای توسعه انسانی و تراکم طعمه هستند .نتایج بررسی نشان داد که حدود  21/5درصد از وسعت منطقه حفاظت شده ،زیستگاه مطلوبی برای
پلنگایرانی است .همچنین براساس نقشه مطلوبیت زیستگاه ،پلنگایرانی ارتفاع  1400-2200متر از سطح دریا و شیب  10تا  70درصد را ترجیح
میدهد .بهع الوه متغیرهای تراکم طعمه ،منابع آب ،روستاهای خالی از سکنه و مناطق کوهستانی از عوامل مؤثر بر حضور گونه میباشند .ارزیابی
مدل باسطح زیر منحنی  ROCبرابر  ،0/982نشاندهنده قدرت تشخیص بسیار عالی میباشد .زیستگاههای مطلوب یکپارچه پلنگ در دو منطقه
ارسستان و پنجدرخت واقع شده که بیشترین آن در منطقه امن محدوده مورد تحقیق قرار دارد .جلوگیری از احداث جاده گزوئیه در محدوده امن
و زیستگاهه ای مطلوب پلنگ و انجام مطالعات تکمیلی برای تعیین کریدورها و جابجایی پلنگ به خارج از منطقه حفاظت شده از مهمترین
پیشنهادات این پژوهش بود.
کلمات کلیدی :پلنگایرانی ،بیشینه آنتروپی ،مطلوبیت زیستگاه ،منطقه حفاظت شده کوه بافق
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سرهنگزاده و همکاران

پیشبینی زیستگاههای مطلوب پلنگایرانی در منطقه حفاظت شده کوهبافق

مقدمه
زیستگاههای طبیعی در گذشته یکپارچه بودهاند ولی اکنون
بهواسطه فعالیتهای انسانی و موانع انسانساز نظیر جادهها ،مزارع و
مواردی از این قبیل تکهتکه شدهاند .اکنون متخصصان حفاظت،
تخریب زیستگاه را معضلی جدی در راه حفاظت از تنوعزیستی
میدانند .تجزیه زیستگاه سبب کاهش مساحت و منزوی شدن
زیستگاهها میشود ،در نتیجه جمعیتهای محلی به زیستگاههای
کوچک محدود میشوند .تکهتکه شدن زیستگاه ،موفقیت انتشار و
پراکنش گونهها را کاهش ( ،)1998 ،Gibbsمرگ و میر را افزایش
( Fahrigو  )1985 ،Merriamو تنوعژنتیکی را کاهش میدهد (Reh
و 1990 ،Seitz؛  Wilsonو  .)2003 ،Provanبقای گونهها در گرو
تامین نیازهای زیستگاهی آنها نظیر آب ،غذا و پناه است (Ceballos
و 2002 ،Ehrlich؛  Geoffreyو همکاران2006 ،؛  Swanepoelو
همکاران .)2015 ،بنابراین درک و شناسایی نیازهای زیستگاهی
گونهها برای حفاظت از آنها اهمیت دارد .بهعنوان نمونه ،نیاز غذایی
خاص گوشتخواران سبب افزایش تعارض میان انسان و گوشتخواران
شده و این مهم آسیبپذیری آنها را بیشتر کرده است ،در این میان
پستانداران بزرگجثه بهویژه گوشتخواران بیشتر آسیب دیدهاند
( Rippleو همکاران.)2014 ،
پلنگایرانی یکی از مهمترین اعضای خانواده گربهسانان بهعنوان
یک گونه چتر ( )Umbrellaدر اندازهگیریهای حفاظتی درنظر گرفته
میشود که در طبقهبندی اتحادیه جهانی حفاظت از حیاتوحش در
طبقه در خطر انقراض ( (Endangered :Enقرار دارد (.)2014 ،IUCN
جمعیت این زیرگونه در بیشتر مناطق ایران کاهش و حتی در بعضی
از مناطق منقرض شده است .علت کاهش شدید جمعیت آن را
میتوان شکار ،کاهش جمعیت طعمههای آن و تخریب زیستگاه
دانست .تخریب زیستگاه بزرگترین خطر تهدیدکننده حال حاضر
پلنگ ایرانی است (قدوسی و همکاران ،)1387 ،بنابراین لزوم حفاظت
از زیستگاه این گونه غیرقابل اغماض میباشد .یکی از کارآمدترین
روشهای حفاظت از گونههای حیاتوحش در معرض خطر انقراض،
نگهداری و حمایت از جمعیتهای باقیمانده آنها در اکوسیستمهای
طبیعی میباشد ( Maioranoو همکاران2006 ،؛ ،)2003 ،Groves
بنابراین برای کاهش تعارضات و حفاظت پلنگایرانی ،شناسایی و
نگهداری از زیستگاههای مطلوب بالقوه الویت دارد ( Rabinowitzو
همکاران ،)2010 ،لذا بررسی کارایی منطقه حفاظت شده ،نحوه
قرارگیری لکههای زیستگاهی نسبت بههم و ارتباط میان آنها ،یکی
از مهمترین اقدامات حمایتی برای بهبود وضعیت حفاظتی گونه و
بررسی انعطافپذیری آن به تغییرات وضعیت زیستگاه میباشد
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( Rabinowitzو 2010 ،Zeller؛  Moratoو همکاران2014 ،؛
 Rabinowitzو همکاران.)2010 ،
یکی از روشهای شناسایی زیستگاهها و نیازهای زیستگاهی
گونه استفاده از مدلهای پیشبینی توزیع گونه است .مدلهای
پیشبینی یک ابزار مهم در بومشناسی و زیستشناسی حفاظت بوده
که قابلیت کاربرد در برنامهریزی حفاظت ،مدیریت گونهها یا برطرف
کردن تضاد بین انسان و حیاتوحش را داراست .از دادههای حاصل
از بازدیدهای میدانی و مدلهای توزیع گونه میتوان به پیشبینی و
شناسایی مناطق مناسب برای حضور گونه ،دامنه سهولت در انتشار و
پراکنش گونه در پاسخ به تغییرات زیستگاهی دست یافت .بدین
منظور اولین مرحله ،تعیین محدوده پراکنش گونههای حیاتوحش و
شناسایی مهمترین پارامترهای موثر بر حضور آنها میباشد ( Britoو
همکاران2009 ،؛  Parra-Quijanoو همکاران )2012 ،سپس با
استفاده از دادههای حاصل از مرحله اول ،در گام بعدی میتوان
مطلوبیت و کارایی محدوده را تعیین نمود.
پلنگ با نیازهای انرژی زیاد و تراکم جمعیت کمتر (همامی و
همکاران )1394 ،یکی از گونههای شاخص و چتر در منطقه حفاظت
شده کوهبافق بوده و ارزیابی مطلوبیت زیستگاه آن از اهمیت باالیی
برخوردار است ( Sarhangzadehو همکاران .)2013 ،از اینرو با توجه
به ارزش حفاظتی باالی گونه در منطقه و اندک بودن مطالعات صورت
گرفته در مورد آن (عرفانیان و همکاران1389 ،؛ امیدی و همکاران،
1389؛ همامی و همکاران1394،؛ رضایی و همکاران )1394 ،در این
تحقیق تالش شد با جمعآوری دادهها و اطالعات میدانی مربوط به
پلنگ (منابع فیزیکی ،منابع زیستی و منابع انسانساخت) در منطقه
حفاظت شده کوهبافق بهعنوان یک منطقه بیابانی کوهستانی و تحلیل
آماری روابط متغیرهای محیطزیستی و پراکنش گونه ،زیستگاههای
مطلوب آن با استفاده از روش بیشینه آنتروپی (Maximum Entropy
یا  (MaxEntتعیین و نقشه زیستگاههای مطلوب بالقوه گونه پهنهبندی
شود .عالوه بر آن پارامترهای موثر بر حضور گونه نیز اولویتبندی
شده و زمینه انجام مطالعات تکمیلی در مورد این گونه در منطقه
فراهم شود.

مواد و روشها:
منطقه مورد مطالعه :منطقه حفاظت شده کوهبافق با مساحت
 88528هکتار در جنوبشرقی استان یزد و در فاصله  10کیلومتری
شرق شهر بافق واقع شده است .این ناحیه در محدوده جغرافیایی
" 55º 28'25تا " 55º 55'28طول شرقی و " 31º 18'22تا "45'26
 31ºعرض شمالی واقع شده و از سال  1375بهعنوان منطقه
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حفاظت شده اعالم گردیده است (شکل .)1حداقل ارتفاع در شمالغرب
منطقه  1054متر و بیشترین ارتفاع  2841متر از سطح دریا در
جنوبشرق منطقه قرار دارد .ارتفاعات عمده منطقه شامل کوههای
نهسر ،باجگان ،کوهبافق ،چشمه پلنگ ،کورنیو ،موگرد ،کمرکال،
غسالخانه ،چهارکالغ ،کاظم ،شیدی ،اشگفت ،نقرهای ،درب سیرو،
ارسستان و انارون میباشند .این منطقه دارای آبهای سطحی و
رودخانهای محدود و فصلی است .چشمههای طبیعی ( 33فقره چشمه)
بههمراه سنگابهای طبیعی و آبانبارهای احداث شده توسط اداره
کل محیطزیست استان یزد در تامین نیاز آبی حیات وحش از اهمیت
خاصی برخوردار هستند .در داخل منطقه حفاظت شده پنج پارچه
آبادی با سکنه دائمی و  19فقره آبادی خالی از سکنه (مزرعه یا باغ)
قرار دارند ( Sarhangzadehو همکاران.)2013 ،
نوع کاربری اراضی و فعالیتهای انسانی همیشه نقش تعیین
کنندهای در تغییرات محیطزیست ایفا میکند .در بسیاری از موارد،
مکانگزینی این کاربریها بهاندازهای نامناسب بوده که باعث ایجاد
نابسامانیها و اختالل در زیستگاههای طبیعی شده است .یکی از این
مکانگزینیها ،راههای ارتباطی است که کوچکترین بیتوجهی در
مطالعات و بررسی دورنمای آن ،سبب به خطر افتادن حیاتوحش
میگردد .در محدوده مورد بررسی ،جادهها نقش زیادی در انتخاب
زیستگاه توسط پلنگایرانی دارد ،بطوریکه تراکم گونه با فاصله گرفتن
از جاده بیشتر میشود .جادههای موجود در داخل منطقه از نوع آسفالته،
شوسه و یا خاکی هستند ( Sarhangzadehو همکاران.)2013 ،

شکل :1موقعیت منطقه حفاظت شده کوهبافق در کشور و پراکنش
نقاط حضور پلنگ
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در منطقه حفاظت شده کوهبافق  21گونه پستاندار شناسایی شده
است که شاخصترین آنها از گونههای طعمهخوار ،پلنگ ،یوزپلنگ،
گرگ و از علفخواران گوسفندوحشی ،بزوحشی و جبیر هستند
( Sarhangzadehو همکاران.)2013 ،
روش پژوهش :اساس تجزیه و تحلیل بهکار برده شده در این
تحقیق را روش تحلیل بیشینه آنتروپی تشکیل میدهد .در این بررسی
از نرمافزار مکسنت ( Phillipsو همکاران )2006 ،برای تعیین مدل
مطلوبیت زیستگاه و همچنین از نرمافزار  ARC GIS10.5برای ساخت
الیههای اطالعاتی و ورود آنها به نرمافزار مکسنت استفاده شد .روش
کار مدل ،مقایسه ویژگیهای محیطزیستی نقاط حضور گونه با
ویژگیهای محیطزیستی منطقه است.
نمونهگیری :ثبت نقاط حضور گونه ،با بازدیدهای میدانی مداوم
در محدوده منطقه حفاظت شده از سال  1391تا  1395صورت
گرفت .در هر بازدید با مشاهده گونه و یا نمایه آن ،مختصات
جغرافیایی نقطه با استفاده از سیستم موقعیتیاب جهانی ) GPSیا
 ،)Global Positioning Systemبهعنوان نقطه حضور ثبت گردید .در
مجموع  71نقطه حضور قابل استفاده در نرمافزار در طول تحقیق ثبت
شد (شکل .)1
متغیرهای محیطزیستی :زیستگاه مکانی است که امکانات
زیستی را برای گونه تامین میکند ( .)1984 ،Baileyبهعبارت دیگر،
زیستگاه ترکیبی از پدیدههای فیزیکی و بیوفیزیکی ،زمینشناسی،
اقلیم ،نوع خاک و ویژگیهای توپوگرافی است ( Caughlyو همکاران،
 .)1994خصوصیات پستی و بلندی و توپوگرافی منطقه مهمترین
عواملی هستند که بر روی متغیرهای زیستی زیستگاه اثرگذار
میباشند .بنابراین عوامل کلیدی که در پژوهشهای مرتبط با پراکنش
گونه و مطالعات مطلوبیت زیستگاهی گونه باید مدنظر قرار گیرند،
خصوصیات فیزیکی و زیستی منطقه میباشند ( Beauvaisو همکاران،
 .)2006برای شناسایی متغیرهای محیطزیستی تاثیرگذار بر انتخاب
زیستگاه گونه با مرور مطالعات انجام شده بر روی رفتار و تعامل گونه
با زیستگاه (امیدی و همکاران1388 ،؛ همامی و همکاران1394 ،؛
عرفانیان و همکاران1389 ،؛  Farhadiniaو همکاران2015 ،؛
 Gavashelishviliو همکاران2008 ،؛  Erfanianو همکاران)2013 ،
مجموعه عواملی که در تامین نیازهای زیستگاهی گونه تاثیرگذار
هستند ،تعیین شدند .متغیرهای مستقل محیطزیستی که در این
پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند ،شامل طبقات درصد شیب،
طبقات جهات جغرافیایی ،طبقات ارتفاع از سطح دریا ،اشکال
توپوگرافی و ژئومورفولوژی ،پوششگیاهی (تیپ درختی پوشش
گیاهی) ،منابع آب ،تراکم طعمه و متغیرهای توسعه انسانی نظیر
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روستاها و جادهها (خاکی) هستند .نقشه طبقات درصد شیب ،طبقات
ارتفاع و دامنه جغرافیایی با استفاده از نرمافزار سامانه اطالعات جغرافیایی
و نقشه رقومی ارتفاع منطقه با اندازه سلول  30×30متر تهیه شد.
نقشه مناطق صخرهای از نقشههای ژئومورفولوژی موجود منطقه استفاده
شده و با در نظر گرفتن اشکال زمین بهعنوان واحدهای ژئومورفولوژی،
واحد کوهستان این نقشه بهعنوان مناطق صخرهای انتخاب شد .واحد
کوهستان دربرگیرنده مناطق مرتفع و پرشیب بوده و دارای دو تیپ
دامنه نامنظم و دامنه منظم است (سرهنگزاده و همکاران.)1392،
یکی از عناصر اقلیمی عمده و موثر بر رشد و ترکیب پوشش
گیاهی و حیاتوحش یک منطقه ،درجهحرارت است و در بسیاری از
سالها نوسان و تغییرات شدید آن ،شرایط بحرانی را بر موجودات زنده
تحمیل مینماید .دامنه تهیه نقشه خطوط همدما در منطقه مورد
مطالعه از اطالعات و آمار ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی
استفاده شد .نوسان میانگین دمای هوا در منطقه از  4/2درجه
سانتیگراد در ارتفاع  2841متر از سطح دریا تا  31/8درجه سانتیگراد
در ارتفاع  1054متر از سطح دریا محاسبه گردید ( Sarhangzadehو
همکاران.)2013 ،
گونههای قوچ و میش ،کل و بز طعمههای اصلی پلنگ محسوب
میشوند .با درنظر گرفتن مناطق حضور گونههای مذکور و نتایج
سرشماری این گونهها نقشه تراکم طعمه پلنگ در منطقه تهیه شد
(سرهنگزاده و همکاران1392 ،؛ رضایی و همکاران1395 ،؛
 Sarhangzadehو همکاران .)2013 ،رویشگاههای گیاهی موجود در یک
منطقه نتیجه عملکرد کنشهای متقابل بین عوامل مختلف اکولوژیکی
میباشد .این عوامل اکولوژیکی شامل مشخصههای توپوگرافی،
ادافیکی ،اقلیمی و عوامل زیستی (رقابت ،چرای دامهای اهلی
وحیاتوحش و اثرات انسان بر محیط) میباشند .در منطقه حفاظت
شده کوهبافق ،گوناگونی عوامل اکولوژیکی فیزیکی و زیستی سبب
شده تا علیرغم منطقه خشک و بیابانی ،تنوع پوششگیاهی قابل توجه
باشد .دامنه اختالف ارتفاعی حدود  1787متری ،تنوع پستی و بلندی
و وجود ارتفاعات بلند در کنار دشتهای نسبتا وسیع ،سبب ایجاد
رویشهای گیاهی متفاوتی در منطقه شده است (سرهنگزاده و
همکاران .)1395 ،الیههای اطالعاتی تمام متغیرها پس از رقومیسازی
با اندازه سلول  30×30متر به نقشههای رستری تبدیل شدند .تمامی
متغیرها (از جمله طبقات دامنه ،پوششگیاهی) به متغیرهای فاصلهای
تبدیل شدند و بدین صورت کمی شدند .برای هر یک از تیپهای تراکم
طعمه نیز نقشه فاصله تا نزدیکترین تیپ طعمه محاسبه و در
تحلیلها وارد شد .نقشه تراکم طعمه براساس جمعیت گونههای طعمه
بز وحشی ،گوسفند وحشی و مناطق پراکنش آنها در سه طبقه تراکم
ضعیف ،تراکم متوسط و تراکم زیاد تهیه شد (سرهنگزاده و
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همکاران392،؛ رضایی و همکاران1395 ،؛  Sarhangzadehو همکاران،
2013؛  Sarhangzadehو همکاران .)2015 ،برای مطالعه نقش منابع
آب در مطلوبیت زیستگاه ،تنها موقعیت منابع آبی دایمی (چشمههای
دایمی) در محاسبات وارد شد و نقشه فاصله از نزدیکترین منبع آبی
محاسبه گردید .با استفاده از نقشه موقعیت منابع انسانی (روستا و
جادهها) نقشه فاصله تا نزدیکترین روستای خالی از سکنه ،فاصله تا
نزدیکترین روستای با سکنه و فاصله تا نزدیکترین جاده خاکی تهیه
شد ( Sarhangzadehو همکاران .)2013 ،همبستگی متغیرهای
محیطزیستی بررسی شد تا تنها متغیرهایی که همبستگی کمتر از 70
درصد دارند در تحلیل وارد شوند .زیرا حضور متغیرهای با همبستگی
بیش از  70درصد در تحلیلها میتواند منجر به برازش بیش از حد
مدل و بروز مشکالتی در تفسیر نتایج شود ( Petersonو همکاران،
 .)2007با اینکه مدل مکسنت نسبت به مدلهای مشابه حساسیت
کمتری به همبستگی میان متغیرهای محیطی دارد ( Phillipsو
همکاران .)2009 ،اما توصیه شده است در صورت وجود متغیرهایی
با ضریب همبستگی بیش از  70درصد یکی از متغیرها حذف شود
(همامی و همکاران .)1394،تحلیل مذکور در نرمافزار ARCGIS10.5
از تحلیلگر  Band Collection Statisticکه جزء تحلیلگرهای
چندمتغیره ( ) Multivariateمحسوب میشود ،صورت گرفت.
مدلسازی بیشینه آنتروپی با استفاده از نرمافزار مکسنت:
مدلسازی زیستگاههای مطلوب گونه با استفاده از نرمافزار مکسنت
صورت گرفت .در تحقیق حاضر  70درصد نقاط حضور بهصورت
تصادفی برای آموزش مدل و  30درصد باقیمانده بهعنوان نقاط آزمون
برای ارزیابی نتایج مدل استفاده شد ( Phillipsو همکاران.)2004 ،
برای مشخص کردن آستانه زیستگاههای مطلوب و نامطلوب از آستانه
 10درصد حضور آموزشی استفاده شد .تعداد نقاط پسزمینه که
نرمافزار به جای نقاط عدمحضورکاذب از آن استفاده میکند ،بهصورت
تصادفی  100000نقطه بهعنوان عدمحضور بهمنظور محاسبه خطای
ارتکاب ( (commission errorانتخاب شد .برای اجرای مدل نهایی از
تکرار  bootstrapبه تعداد  2بار ،میزان تنظیم برابر با  ،1استفاده شد
( Phillipsو همکاران .)2004 ،برای ارزیابی نتایج مدل از سطح
زیرمنحنی ) (Area Under the Curveدر تحلیل منحنی ویژگی عامل
دریافتکننده ) (Receiver operating characteristic=ROCاستفاده
شد ( .)2007 ،Docoنمودار ROCدر واقع صحت حضور پیشبینی
شده را در مقابل صحت عدمحضور پیشبینی شده نشان میدهد.
سطح زیرمنحنی برابر با  0/5بیانکننده تصادفی بودن مدل و هرچه
این مقدار به  1نزدیکتر باشد ،میزان قدرت تشخیص نقاط حضور از
عدمحضور بیشتر خواهد شد .اگر مقدار سطح زیرمنحنی بین  0/7تا
 0/8باشد ،یک مدل خوب فرض میشود ،اگر بین  0/8تا
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 0/9باشد ،مدل عالی و چنانچه سطح زیر منحنی بیش از  0/9باشد،
قدرت تشخیص مدل بسیار عالی درنظر گرفته میشود (.)2007 ،Doco
برای تعیین اهمیت هر یک از متغیرهای موجود در مدل از آمارههای
محاسبه شده توسط نرمافزار که سهم هر متغیر در مدل (،Phillipes
 ،)2012منحنیهای پاسخ متغیرها برای مدل تکمتغیره و آزمون
جکنایف ( )Jackknifeبرای ارزیابی تغییرات  AUCهنگام حذف هر
متغیر استفاده شد ( Yostو همکاران.)2008 ،
محاسبه مطلوبیت زیستگاه :نقشه مطلوبیت زیستگاه دامنهای
از مطلوبیت را برای زیستگاه ارائه میکند .نقشه بهصورت پیوسته و از
 0تا  1میباشد 1 .نشاندهنده مطلوبیت باال و  0نشاندهنده مطلوبیت
پایین است .یک تصمیم کلیدی در انتخاب زیستگاه مطلوب و نامطلوب
انتخاب آستانه است ( Gormleyو همکاران .)2011 ،بدین منظور با
استفاده از آستانه مطلوبیت ( )Suitability thresholdاینگونه نقشهها
طبقهبندی شده و نقشهای بهدست آمد که سطح زیستگاه را به دو
طبقه مطلوب و نامطلوب طبقهبندی کرد.

نتایج
مطابق جدول محاسبه شده در نرم افزار مکسنت ،مهمترین
متغیر در انتخاب زیستگاه در منطقه حفاظت شده کوهبافق ،فاصله از
تراکم زیاد طعمه است که  28/5درصد مشارکت داشته و از نظر اهمیت
ترتیب  0/2درصد ،تاثیر دارد .دومین متغیر ،فاصله از منابع آبی است
که میزان مشارکت آن  13/1درصد و اهمیت ترتیب  4/2درصد
میباشد .بههمین ترتیب ،متغیرهایی از جمله فاصله از دامنه جنوبی،
فاصله از روستای با سکنه ،فاصله از شیب 10-30درصد و فاصله از
دامنه شمالی در تعیین مدل مشارکت داشتند (جدول .)1خالصه نتایج
مدل تهیه شده برای پلنگایرانی در منطقه حفاظت شده کوهبافق و
نقشه حضور بالقوه آن براساس  70درصد دادههای حضور بهکار گرفته
شده در جدول  1ارایه شده است .بهعالوه سهم هر یک از متغیرها در
توسعه مدل توسط آزمون جکنایف در شکل 2مشهود است .فاصله تا
مناطق با تراکم طعمه زیاد ،متغیری است که با حذف آن بیشترین
کاهش در  AUCرخ میدهد .بهعالوه در حالت مدل تنها براساس
وجود یک متغیر ،مهمترین متغیر فاصله تا مناطق با تراکم طعمه زیاد
است که میتواند  AUCبیش از  0/89را ایجاد نماید .نتایج ارزیابی
مدل با استفاده از سطح زیرمنحنی  ROCنشان میدهد که مدل مذکور
از حالت تصادفی ،پیشبینی خیلی بهتری دارد .در این مدل ،متوسط
سطح زیرمنحنی  ROCبرای دادههای یادگیری  0/982و برای دادههای
آزمون  0/929است که نشاندهنده قدرت تشخیص بسیار عالی میباشد
(شکل  .)2نقشه تولید شده براساس نرمافزار مکسنت با توجه به مقدار

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

آستانه حاصل از مدل ( )0/09به دو کالس مطلوب و نامطلوب طبقهبندی
شد که مقادیر باالی آستانه بیانگر زیستگاه مطلوب و مقادیر پایینتر
از آستانه ،بیانگر زیستگاه نامطلوب میباشد (شکل  .)4مساحت
زیستگاههای مطلوب و نامطلوب پلنگایرانی در داخل منطقه حفاظت
شده و منطقه امن محاسبه و در جدول  2ارایه شده است .وسعت
زیستگاههای مطلوب در منطقه حفاظت شده 19015هکتار معادل
 21/48درصد برآورد گردید که  12712هکتار معادل  14/4درصد در
منطقه امن محدوده حفاظت شده واقع شده است .الزم به ذکر است
وسعت منطقه امن 22857 ،هکتار معادل  25/82درصد کل منطقه
است % 66/9 .از وسعت زیستگاههای مطلوب در منطقه امن قرار دارد.
جدول  :1اهمیت و ترتیب ارزش متغیرهای مورد استفاده در مدل
میزان مشارکت

اهمیت ترتیب

متغیرها(درصد)

متغیرها(درصد)

تراکم زیاد طعمه

28/5

0/2

چشمه-آب انبار

13/1

4/2

فاصله تا متغیر

دامنه جنوبی

8/6

6/3

روستای با سکنه

6/3

2/2

شیب 10-30درصد

5/6

5/1

دامنه شمالی
ارتفاع 1400-1800متر
از سطح دریا

4/4

14/2

4/2

2/9

مناطق کوهستانی

3/7

8/0

دامنه شرقی

3/7

1/4

دامنه غربی

3/6

9/0

تراکم متوسط طعمه

3/5

3/6

جاده خاکی

3/5

1/0

شیب بیش از 70درصد

2/1

3/4

مناطق بدون جهت
ارتفاع 1000-1400متر
از سطح دریا
ارتفاع 1800-2200متر
از سطح دریا
شیب 30-50درصد

1/4

0/7

1/3

1/2

1/2

10/6

1/1

7/6

شیب  50-70درصد

1/1

1/8

روستای خالی از سکنه

0/9

0/5

تیپ پوشش درختی
ارس – بادام کوهی

0/8

8/8

تراکم کم طعمه

0/7

0/2

کوهپایه
ارتفاع بیش از 2200
متر از سطح دریا

0/5

1/7

0/2

5/4
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پیشبینی زیستگاههای مطلوب پلنگایرانی در منطقه حفاظت شده کوهبافق

سرهنگزاده و همکاران

شکل :3منحنی  ROCو مقدار  AUCمدل پراکنش

شکل  :2نمودار نتایج آزمون جکنایف در تعیین اهمیت

پلنگایرانی در منطقه حفاظت شده کوهبافق

متغیرهای استفاده شده در توسعه مدل

جدول  :2مساحت زیستگاههای مطلوب و نامطلوب برای پلنگایرانی در منطقه امن و حفاظت شده کوهبافق
منطقه

وسعت(هکتار)

زیستگاه مطلوب

زیستگاه نامطلوب

درصد زیستگاه مطلوب

درصد زیستگاه نامطلوب

حفاظت شده
امن

88528
22857

19015
12712

69513
10145

21/48
44/39

78/52
55/61

زیستگاههای مطلوب گونه بیشتر در مناطق مرکزی منطقه حفاظت
شده و در محدوه ارتفاعات ارسستان ،چهارکالغ ،شلغمدره ،غسالخانه،
موگرد و کورنیو قرار دارد .البته در قسمتهای جنوبی منطقه نیز یک
لکه زیستگاهی مطلوب برای پلنگ وجود دارد که به نواحی مرزی
منطقه منتهی شده و به ارتفاعات بیرون منطقه متصل میشود.
متغیرهای مختلفی از جمله منابع غذایی (حضور کل و بز و قوچ و
میش بهعنوان طعمههای اصلی گونه در کوهبافق (رضایی و همکاران،
 ،))1395منابع آب (چشمهها و آب انبارها) ،جهات جغرافیایی ،شیب
و ارتفاع از متغیرهای تعیینکننده انتخاب زیستگاه توسط پلنگ در
منطقه حفاظت شده کوهبافق محسوب میشود (شکل .)2

بحث

شکل  :4نقشه پراکنش زیستگاههای مطلوب و نامطلوب
پیشبینی شده پلنگایرانی در منطقه حفاظت شده کوهبافق
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مدل محاسبه شده ،پراکنش پلنگ را در محدوده مورد مطالعه بسیار
عالی پیشبینی کرد و تفسیر نقشه تهیه شده زیستگاهها براساس این
مدل برای تصمیمگیران در زمینه حفاظت از منطقه آسان است.
تراکم و ترافیک جادهها در منطقه حفاظتشده کوهبافق در مقایسه
با سایر مناطق تحت مدیریت کم است .بهطوریکه طول جادههای
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آسفالت در منطقه  59کیلومتر (بیشتر مرز شمالی و غربی منطقه)،
جادههای شوسه 19کیلومتر و طول جادههای جیپرو (خاکی) 262
کیلومتر محاسبه شده است .با توجه به اینکه جادههای آسفالت و
شوسه موجود در خارج از زیستگاههای پلنگایرانی قرار دارند تاثیر
معنیداری در مدل نداشتند .ولی با اینکه جادههای خاکی موجود در
زیستگاه پلنگ از حضور وسایط نقلیه کمی برخوردار هستند با اینحال
پلنگ از جادههای خاکی فاصله میگیرد ،که نشاندهنده این است که
جاده بهعنوان عامل محدودکننده محسوب میشود و گونه وجود جادهها
(عبور و مرور وسائط نقلیه) را تحمل نکرده و از آنها دوری میکند.
از طرفی جادهها ورود متخلفین را به زیستگاههای گونه آسان نموده
و در واقع گونه از متخلفین شکار که آسیبهای اصلی را به گونه وارد
میکنند دوری مینماید.
این تحقیق نشان داد که حدود یکپنجم منطقه حفاظت شده
( 21/48درصد) بهعنوان زیستگاه مطلوب برای پلنگایرانی محسوب
میشود (شکل  .)4این زیستگاههای مطلوب در قسمتهای مرکزی و
شمالی منطقه یکپارچه بوده و عمدتاً در داخل منطقه امن ()% 66/9
واقع شده است .این در شرایطی است که منطقه امن  25/82درصد
منطقه حفاظت شده را بهخود اختصاص داده است .اما زیستگاههای
مطلوب پلنگ واقع در جنوب منطقه (پنجدرخت) خارج از محدوده
امن بوده و با تعارض چرای دام همراه است .عالوه بر آن اتصال
زیستگاههای مطلوب جنوبی به ارتفاعات خارج از منطقه (شکل )4
میتواند بیانگر جابجایی پلنگ به خارج از منطقه حفاظت شده باشد.
این فرضیه با توجه به مساحت کم زیستگاههای مطلوب ،گستردگی
قلمروی گونه و تعارض فصلی چرای دام ،قوت بیشتری گرفته و
میتواند مبنای مطالعات تکمیلی در این زمینه باشد.
نتایج حاصل از تحقیق برای پلنگ در کوهبافق براساس متغیرهای
مستقل زیستگاهی مورد استفاده نشان داد که زیستگاه مطلوب گونه
بیشتر در محدوده ارتفاعی  1400 -2200متر از سطح دریا ،در مناطق
با شیب  ،%10-70در مناطق با حضور طعمهها (کل و بز و قوچ و میش
بهعنوان طعمههای اصلی گونه در کوهبافق؛ رضایی و همکاران،)1394 ،
نزدیک منابع آب (چشمهها و آب انبارها) ،نزدیک روستاهای خالی از
سکنه و مناطق کوهپابهای و کوهستانی و کوهستانی صخرهای قرار دارد.
امیدی و همکاران1389 ،؛ همامی و همکاران1394 ،؛  Gavashelishviliو
همکاران2008 ،؛  Taghdisiو همکاران ،2013 ،در تحقیقات خود در مورد
پلنگایرانی نشان دادند که مناطق شیبدار و کوهستانی زیستگاههای
مناسبی برای این گونه است که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.
در کل ،مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات انجام شده
نشاندهنده این مهم است با اینکه شرایط محیطزیستی (متغیرهای
محیطزیستی و متغیرهای انسانی) در مناطق مورد

سال دهم ،شماره  ،1بهار 1397

مطالعه متفاوت میباشند ولی در کل ،پلنگ مناطق شیبدار و صخرهای
و مرتفع و دور از جادهها را نسبت به سایر زیستگاهها ترجیح میدهد
به شرط اینکه سایر متغیرها از جمله منبع آب در کنار آنها موجود باشد.
با توجه به نقشههای مطلوبیت زیستگاه ،قسمت مرکزی منطقه (درب
گزو ،چشمه ماکو ،دربسیرو ،سرخدان ،دهنه دهرو ،توغوم سیاه،
ارسستان ،بندقوری ،زلزلهخورده ،شلغمدره و سهدرهها) از مطلوبترین
زیستگاههای گونه و طعمههای وابسته به آن (کل و بز و قوچ و میش)
محسوب میشود .از اینرو با توجه به اینکه جاده خاکی گزوئیه از
وسط این زیستگاههای مطلوب پلنگ عبور میکند و موضوع آسفالت
کردن آن مطرح است (مصاحبه حضوری با مسئولین محلی شهرستان)
پیشنهاد میشود بهمنظور حفظ این جمعیت پلنگ در حوزه ایران
مرکزی از هر گونه ارتقاء کمی و کیفی جادههای موجود خودداری
شود .بدیهی است آسفالت شده جاده گزوئیه و افزایش تردد ،موجب
گسستگی در مطلوبترین بخش زیستگاههای پلنگ در منطقه خواهد
شد .حفاظت از زیستگاه و پلنگایرانی در منطقه حفاظت شده کوهبافق
نقش اکولوژیک مهمی در حفظ و کنترل و تعادل جمعیت طعمهها
دارد .بنابراین ،کاهش جمعیت و پراکنش آن بهعلت فعالیتهای
مخرب انسان ،منجر به کاهش و تغییرات ساختاری تنوعزیستی و تاثیر
بر عملکرد زیستگاه (همامی و همکاران )1394 ،میگردد.
از آنجاییکه وسعت زیستگاههای پلنگ در منطقه زیاد نیست
(حدود  16000هکتار) احتمال جابجایی و پراکنش پلنگ به خارج از
منطقه وجود دارد عالوه بر آن نحوه اتصال و کریدور عبوری بین لکه
جنوبی (پنجدرخت) با بقیه زیستگاههای مطلوب هم در این پژوهش
مشخص نشد .بنابراین نتایج این تحقیق زمینهای برای مطالعات تکمیلی
به ویژه تعیین کریدورها و مسیرهای مطلوب جابجایی گونه را فراهم
نمود .پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی ،ارتفاعات خارج از منطقه
(بهویژه براریک ،آریز و ارتفاعات شرق باجگان) هم مورد بررسی قرار گیرند.
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