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 چکیده

های های شمالی رشته کوههای واقع در شیباستثنای جنگلسان کشور است و بهگونه گربه 8یکی از  Felis silvestrisگربه وحشی  

رو های آن در دست نیست، از اینوضعیت این گونه و زیستگاهجاکه اطالعات چندانی از البرز در سایر مناطق کشور مشاهده شده است. از آن

سازی وابسته به نقاط صرفاً حضور ( که نوعی رویه مدلMaxEnt) سازی پراکنش گونه در کشور با استفاده از الگوریتم ماکزیمم انتروپیمدل

نقطه حضور گربه وحشی همراه  144کنش گونه با استفاده از است انجام شد. نقشه پراکنش بالقوه گربه وحشی و فاکتورهای موثر تاثیرگذار بر پرا

های تعلیمی برای داده =816/0AUC( ارزیابی شد. مقدارROCوسیله سطح زیر منحنی )هدست آمد.کارایی مدل بهمتغیر محیط زیستی ب 10با 

چنین براساس نتایج فراکافت جک نایف، از وحشی است. همهای بالقوه گربه بینی خوبی برای تعیین زیستگاهنشان داد که مدل دارای قابلیت پیش

ترتیب فاکتورهای نخست موثر بر پراکنش گربه وحشی در فالت ایران، شناسایی و ارتفاع به متغیر مورد مطالعه، کاربری اراضی، شیب 10بین 

نی محدودکننده حضور گربه وحشی در مناطق های کشاورزی، مناطق خشک و بیاباشدند. منحنی پاسخ  متغیرکاربری اراضی نشان داد زمین

های شمالی البرز پتانسیل الزم برای حضور گربه وحشی را دارند، لذا مطالعه سیستماتیک زیستگاهی چنین مدل نشان داد شیبمختلف هستند هم

وسیله  هوحشی در مناطق شناسایی شده بهای گربه ریزی حفاظتی برای جمعیتچنین برنامهمنظور شناخت جزئیات نیازهای زیستگاهی گونه، همبه

 شود.های خالص گربه وحشی توصیه میهای انسانی برای حفاظت از جمعیتهای به دور از سکونتگاهمدل با اولویت زیستگاه
 

 سازی زیستگاه، مکسنت، گربه وحشی، ایرانمدل کلمات کلیدی: 

 mrmussavi@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

عنوان به اًها اخیربینی توزیع جغرافیایی گونهسازی پیشمدل       

تاثیر تغییرکاربری سرزمین و سایر تغییرات یک ابزار مهم برای ارزیابی 

و  Guisan) رودکار میها بهمحیطی فزاینده بر روی پراکنش ارگانیسم

 SDMs ) گونه جغرافیایی پراکنش بینیپیش های(. مدل2000 همکاران،

براساس فاکتورهای محیطی محل ( Species Distribution Modelsیا 

بیولوژیک با کاربردهای مختلف  هایتکنیک مهم در بررسی حضور، یک

زیستی، اکولوژی، تکامل، اپیدمیولوژی و مدیریت  جغرافیای حفاظت، در

و  Philips ؛2003و همکاران،  Andersonباشند )های مهاجم میگونه

حداکثر انتروپی  گوریتم(. ال2010و همکاران،  Elith ؛2006 همکاران،

(MaxEnt  یاMaximum Entropy)  سازی وابسته به مدلنوعی رویه

سازی های مدلباشد که در مقایسه با سایر روشنقاط صرفاً حضور می

چنین باشد، همها میبینی حضور گونهدارای عملکرد بهتری در پیش

، MaxEntافزار گیری از نرمسازی براساس این رویکرد و با بهرهمدل

نقاط حضور  دارای مزایای قابل اعتنایی است. این روش تنها نیازمند

هایی از عدم حضور گونه در اختیار باشد و در جایی که دادهها میگونه

که کدامیک از چنین تعیین ایننیست نیز قابل استفاده است و هم

کننده نحوه توزیع گونه ترین عوامل تشریحمتغیرهای محیطی مهم

ران، و همکا Philips) باشدمی نقاط قوت این روش ترینمهم از باشند،می

سانانی است که از دامنه پراکنش گربه وحشی یکی از گربه (.2006

براساس موقعیت جغرافیایی  و جهان برخوردار است ای درگسترده بسیار

 .)Jackson ،1996و   (Nowellهای فراوانی دارداز نظر ظاهری تفاوت

 Leastدر وضعیت ) IUCNگربه وحشی در فهرست سرخ  حاضر حال در

concern )قرار گرفته است (IUCN ،2015( . به وحشی در اوراسیا رگ

 های تاکسونومیک و تکاملی زیادی قرار گرفته استو آفریقا مورد بحث

( Sunquist وSunquist، 2014اما .)  وضعیت تاکسونومیک آن در ایران

کننده است چرا که ایران در محل تالقی حوزه پراکنش چنان گیجهم

و  Ghoddousiگربه وحشی قرار گرفته است ) سه زیرگونه متفاوت از

 Driscollدست آمده از مطالعه هبه اطالعات ب توجه . با)2016 همکاران،

های ژنتیکی ارائه شده زیرگونه غالب در ( و نقشه2007) و همکاران

است. ولی  Felis silvestris lybicaایران نزدیک به زیرگونه آفریقایی 

ترین نزدیک (،2016) همکاران و  Ghoddousiتوسط شده انجام مطالعه در

صرفاً از روی صفات مرفولوژیک و عالئم روی بدن، با  زیرگونه به ایران

های وحشی ایران به زیرگونه آسیایی استفاده از مقایسه تصاویر، گربه

های که گربهچنانبودند، هم ترنزدیک ornata  Felis silvestrisاستپی یا

در گروه  .)Jackson ،1996و   (Nowellبندیطبقه براساس ایران وحشی

( در کتاب 1387) های وحشی استپی قرار گرفته است. ضیاییگربه

کند با استفاده از خصوصیات راهنمای صحرایی پستانداران اشاره می

محتمل نیست، وحشی در ایران غیر گونه از گربهظاهری، حضور سه زیر

گیری کلی را منوط به انجام مطالعات مولکولی کرده است. ولی نتیجه

تر در بیش Felis silvestris silvestrisزیرگونه اروپایی گربه وحشی 

های باشد و به تعداد باالتر در جنگلهای جنگلی میارتباط با زیستگاه

زیرگونه  .)Jackson ،1996و   (Nowellشوندمی یافت مخلوط یا برگ پهن

زار های بیابانی بوتهعمدتاً با زیستگاه F.s.ornataآسیایی گربه وحشی

، دامنه متنوعی از  F.s.lybicaوحشی آفریقایی  در ارتباط است و گربه

زای های بارانجنگل در تنها رسد،می نظربه و کندمی انتخاب را هازیستگاه

  Sunquist؛Jackson ،1996و   (Nowellگرمسیری حضور نداشته باشد

ای در کشور گربه وحشی از پراکنش گسترده(. Sunquist، 2014و 

های شمالی رشته های واقع در شیباستثنای جنگلو به برخوردار است

حتی  های ساحلی خزر در سایر مناطق کشور وهای البرز و دشتکوه

، Lay؛ Ziaie ،2008) نزدیک به اماکن مسکونی مشاهده شده است

ها این گونه با مرغداری تعارضات دلیلبه شکار ای،جاده تصادفات .(1967

گیری از عوامل اصلی تهدید آن در های هوبرهو گرفتار شدن در تله

که (. در حالی2016 و همکاران، Ghoddousi) روندشمار میایران به

 تریناز مهمیکی  Felis  silvestris catusهیبریداسیون با گربه اهلی

 است تهدیدات این گونه در حوزه پراکنش آن در اروپا شناسایی شده

(Daniels ،؛2001و همکاران Pierpaoli ،؛2003 و همکاران Brien  و

(. 2014و همکاران،  Anile ؛2012و همکاران،  Say ؛2009همکاران، 

ولی در ایران هیچ اطالعی از هیبریداسیون گربه وحشی با گربه اهلی 

مطالعه سیستماتیک زیستگاهی  تاکنون کهمضافاً این نیست. دسترس در

درخصوص گربه وحشی در ایران صورت نگرفته است. نتایج مدل 

ای در در منطقه (2009و همکاران ) Monterrosoمکسنت، توسط 

ای نشان داد که فراوانی خرگوش جنوب پرتقال و زیستگاهی مدیترانه

ترین ها، بیشود شده در زیستگاهاختالالت انسان ساخت محد و اروپایی

مطالعه تهیه نقشه را با حضور گربه وحشی داشتند. هدف از این  ارتباط

ایران و شناسایی فاکتورهای مهم  در وحشی گربه.هایزیستگاه مطلوبیت

زیستگاهی، تفسیر توزیع و پراکنش گربه وحشی براساس فاکتورهای 

 محیطی بوده است.
 

 هامواد و روش
وسیله مرور منابع و بررسی به: های مکانیآوری دادهجمع       

سوابق موجود پیرامون مشاهدات مستقیم و تصاویر ثبت شده از گربه 

حفاظت محیط زیست درخصوص  سازمان در موجود گزارشات یا و وحشی

زیست استانی،  دریافتی از ادارات محیط و اطالعات وحشی گربه پراکنش

وحشی نقاط مورد  های گربهمیدانی از زیستگاهچنین بازدیدهای هم

دست هب 1394تا  1386 هایسال فاصله جهت انجام این پژوهش در نظر



 1397 بهار، 1، شماره دهمال س                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

21 
 

آمد. اغلب این نقاط دارای موقعیت جغرافیایی بودند و در جایی که 

، Google Earthافزار تنها اطالعاتی از مکان وجود داشت توسط نرم

دست آمده، پایگاه هبا توجه به نقاط ب دست آمد.هها بموقعیت مکانی آن

دست آمد که پس از اعتبارسنجی، هنقطه ب 169ای مشتمل بر داده

چنین ای، همتعدادی از نقاط حذف شدند، از جمله نقاط تلفات جاده

 مکانی همبستگی خود (Spatial Autocorrelation) کاهش برای

(Kramer-schadt  ،؛2013و همکاران Farhadinia   ،؛2015و همکاران 

Insberman ؛2016همکاران،  و Mwabvu  ،براساس 2016و همکاران )

عدد مسافت روزانه طی شده توسط گربه وحشی اروپایی نر و ماده به 

(، نقاط Sunquist ، 2002وSunquist کیلومتردر روز ) 2/8-2/5ترتیب 

د کیلومتر و عموماً در یک منطقه حذف شدن 8حضور گونه در فاصله 

نقطه کاهش یافت. 144نقطه، نقاط حضور به  25و لذا بعد از حذف 

با توجه به  فقدان اطالعات مسافت روزانه طی شده توسط گربه وحشی 

منظور استفاده وحشی اروپایی بدین آفریقایی از اطالعات گربه -آسیایی

 گردید. 

در مجموع  حاضر، مطالعه در :زیستی محیطی متغیرهای انتخاب       

متغیر زیست محیطی و انسانی انتخاب شدند. این متغیرها، شامل  10

 متغیرهای اقلیمی، متغیرهای توپوگرافی شامل ارتفاع و شیب، متغیر

عنوان متغیرهای کاربری اراضی، فاصله از منابع آبی و ردپای انسانی به

کیلومتر انتخاب  1 قدرت تفکیک با وحشی گربه پراکنش کننده بینیپیش

 تهیه شد ArcGIS 10.3ها در محیطهای دربرگیرنده آنالیه شدند و

(. میزان همبستگی متغیرها قبل از ورود به مدل آزمون شد 1)جدول 

( حذف شدند.  R²≥7/0تر از )و متغیرهایی با همبستگی برابر یا بیش

دلیل اهمیت فاکتور ارتفاع، بین متغیر ارتفاع و متغیرهای اقلیمی، به

ترین ماه سال، حداقل دما شامل بارش در مرطوب متغیرهای اقلیمی

در سردترین ماه سال و میانگین دمای ساالنه،که همبستگی باالیی با 

 کالیم ورلد سایت از اقلیمی متغیرهای شدند. حذف داشتند ارتفاع

Hijman)  ،چنین از شاخص ردپای هم .دانلود شدند (2005و همکاران

ای، جوامع انسانی، حمل و نقل جاده عنوان معیاری از تراکمانسانی به

مقیاس کالن جهانی  در انسانی هایپذیری انسانی و زیرساخت دسترسی

(. پراکنش جغرافیایی گربه 2002 و همکاران، Sanderson) شد استفاده

افزار منظور، نرمبدین شد. مدل حداکثر آنتروپی از روش با استفاده وحشی

سازی برای مدل (k 3.3.3Version؛2006 همکاران، و Phillips) مکسنت

های بالقوه مناسب برای گربه وحشی در کشور با استفاده از زیستگاه

  :های زیر اجرا شدفرضپیش

20 Random test percentage: 

1 Regularization multiplier: 

 10000 Max number of background points: 

 Replicates: 1 crossvalidate 

از نمایه جک نایف برای تعیین اهمیت هر کدام از متغیرها چنین هم

های پاسخ برای تعیین بینی توزیع جغرافیایی گونه و از منحنیدر پیش

بندی شده کاربری اراضی اهمیت هریک از اشکال مختلف نقشه طبقه

( نمودار AUCمنحنی )ارایی مدل با استفاده از سطح زیراستفاده شد. ک

ROC آزمون شد. 
 

: متغیرهای محیط زیستی استفاده شده در مدلسازی 1جدول 

 زیستگاه گربه وحشی در ایران
Variables Description Source 

Land- use 

Range 
Iranian Forest, range 

and watershed 

management 
organization 

ها مراتع سازمان جنگل

  1389وآبخیزداری 

Dry farming 
Wetlands 

Urban 
Forest 

Sand dunes/saline lands 
Rock 

Bare Lands 
Desert/Playa 

Topography 
Elevation 2004 USGS 

slope 2004 USGS 

Distance to river  

National 

cartographic center 
 بردارینقشه)سازمان 

 ( 1391 کشور

Human 
disturbance 

Footprint 
Sanderson.  و

 2002همکاران، 

Climatic 

variables 

BIO4=Temperature 

Seasonality (standard 

deviation *100) 

Hijmans   ،و همکاران

2005 
 

BIO5 = Max 

Temperature of Warmest 

Month 

BIO12 = Annual 

Precipitation 

BIO14 = Precipitation of 

Driest Month 

BIO15= Precipitation 

Seasonality (Coefficient 
of Variation) 

       

 نتایج 
محل از مشاهده 144منظور انجام این مطالعه تعداددر مجموع به       

سازی آماده از دست آمد. پسهگربه وحشی از نواحی مختلف ایران ب

ها در های نقاط حضور گونه و متغیرهای مورد نظر و واردسازی آنالیه

وحشی محاسبه منطقه جهت توزیع گربه کل پتانسیل ،MaxEnt افزارنرم

 منتقل شد ArcGIS 10.3 افزارو نقشه حاصل به فرمت رستری به نرم

 (. 1)شکل 
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 در ایران Felis silvestris: نقشه پراکنش بالقوه گربه وحشی 1شکل 

 

متغیر برای تعیین پتانسیل توزیع گربه وحشی  10مدل، شامل        

نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدل براساس سطح زیرنمودار  بود.

بینی نشان داد که مدل حاصل، عملکرد خوبی در پیش ROCمنحنی 

های تعلیمی که برای دادهطوری(. به2نحوه توزیع گونه دارد )شکل 

)816/0=AUCدست آمد. مدله( ب( 1های با= AUCنشان ،) دهنده

صورت بالقوه دارای به <AUC)0 /75های با )بهترین عملکرد و مدل

 و همکاران، Philips) پراکنش گونه هستند بینیپیش در مناسبی عملکرد

ترین های قرمز، بیشدهد لکهدست آمده نشان میه(. نقشه ب2006

هایی در اطراف وحشی دارند. زیستگاه را برای گربه زیستگاهی مطلوبیت

غرب کشور در محدوده  رشته شرق، در رشته کوه البرز به سمت شمال

های بسیار چنین لکههایی در مرکز ایران و همکوه زاگرس و لکه

ترین مطلوبیت برای حضور گربه کوچکی در شرق کشور دارای بیش

های چنان عدم حضور گربه وحشی در شیبوحشی هستند. ولی هم

شمالی البرز و سواحل دریای خزر یک موضوع قابل پیگیری است چرا 

تاکنون هیچ رکورد مستندی از حضور این گونه در این منطقه که 

خصوص دست نیامده است. بهههای گیالن و مازندران بشامل استان

شده دارای مطلوبیت زیستگاهی برای  که این منطقه در نقشه تولیداین

ترین ناحیه دست آمده است و در استان گلستان، در شرقیهاین گونه ب

نما شده جهانو منطقه حفاظت گلستان ملی پارک خزر، دریای سواحل از

رکوردهای مستندی از حضور این گونه موجود است. لذا انجام یک 

مطالعه سیستماتیک زیستگاهی برای درک نیازهای زیستگاهی گونه 

 10شود. براساس نتایج فراکافت جک نایف از بین شدیداً توصیه می

(، شیب (Land-useربری اراضیترتیب کامتغیر در نظر گرفته شده به

(Slopeو ارتفاع ) (Dem فاکتورهای اصلی محدودکننده حضور گربه ،)

(. درصد مشارکت هر 3وحشی در فالت ایران شناسایی شدند )شکل 

یک از متغیرها در مدل توزیع گربه وحشی در جدول تحلیل میزان 

 آمده است. (2)جدول  مشارکت متغیرها
 

 
 محاسبه شده برای ارزیابی عملکرد مدل AUC  و مقدار ROC: منحنی 2شکل 

 

: تحلیل میزان مشارکت هر یک از متغیرها در مدل توزیع گربه 2جدول 

 وحشی در ایران

Variable Percent contribution 

Land -use 5/24 

Slope 8/23 

Dem 16 

Bio4 8/8 

Dist to River 8/7 

Bio5 1/7 

Human footprint 2/6 

Bio 15 7/3 

Bio12 3/1 

Bio14 8/0 
 

 
: فراکافت جک نایف برای بررسی اهمیت هر کدام از 3شکل  

 متغیرهای محیط زیستی در توسعه مدل
 

 بحث
 توپوگرافی متغیرهای همراهبه زمین کاربری نایف، جک تحلیل براساس       

وحشی در این  گربه توزیع در مهم فاکتورهای عنوانبه )شیب و ارتفاع(

های انداز در ارتباط با ناهمواریمطالعه شناسایی شدند. تغییرات چشم

 محسوب وحشی گربه پراکنش برای کلیدی فاکتورهای توپوگرافی،

(. اهمیت ارتفاع و شیب، 2009و همکاران،  Monterroso) شوندمی
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سیماهای دور از های طبیعی و ناهموار و بهزیستگاه به گونه این وابستگی

دهد. در مطالعه های انسانی را نشان میسرزمین با غالبیت کاربری

های پاسخ شیب و ارتفاع نشان داد که حضور گربه منحنی حاضر،

ارتفاع همبستگی  افزایش با ولی دارد مثبت ارتباط های باالبا شیب وحشی

های این گونه منفی نشان داد. در برخی مشاهدات صحرایی از زیستگاه

ای در دامنه غرب کشور، محل مشاهده این گونه مناطق صخره در

متر که مکان استراحت و مخفیگاه مناسبی برای  165-1700ارتفاعی 

ها نزدیک به کردند، شناسایی شدند، که این محلاین گونه فراهم می

های همراه قابلیت دسترسی به مکانمنابع آبی بودند. منابع غذایی به

در ارتباط قوی با بقای جمعیت برای طوالنی  امن جهت تولیدمثل،

اهمیت  .(Merriam ،1994 و Fahrig)مدت در یک منطقه هستند

فاکتورهای ارتفاع و شیب به عنوان فاکتورهای تاثیرگذار بر توزیع گربه 

( نیز تاکید شده 2009 همکاران، و Monterroso) وحشی در مطالعه

و فاکتورهای توپوگرافی که قابلیت دسترسی به طعمه طوریاست، به

ای درصدی در توزیع گربه وحشی در منطقه 85در مجموع مشارکت 

لحاظ های شکل زمین بهشده در جنوب پرتغال داشتند. تفاوتحفاظت

وحشی موثر هستند و انعطاف  موزاییکی از منظر برای حضور گربه ایجاد

تواند حضور پذیری این گونه نسبت به شرایط مختلف محیطی می

گونه را در اشکال مختلف سرزمین نشان دهد. موقعیت مکانی گربه 

، مشخص شده 4شکل کاربری سرزمین در های مختلفکالس در وحشی

که گربه وحشی آفریقایی قابلیت زیست در تمامی رغم ایناست. علی

های تروپیکال های واقعی و جنگلها را دارد ولی تنها در بیابانزیستگاه

(. در ایران در کلیه Sunquist ،2002و  Sunquist) شودمشاهده نمی

رکوردهایی از حضور  جنگلی و ایصخره کوهستانی، بیابانی، هایزیستگاه

های شمالی البرز در گربه وحشی وجود دارد. ولی تاکنون در شیب

های هیرکانی دو استان گیالن و مازندران رکوردی از حضور جنگل

ضیایی، ؛ 2016و همکاران،  Ghoddusi) این گونه به ثبت نرسیده است

که در نقشه تولید شده این مناطق دارای (. درحالیLay ،1967؛ 1387

که در مطلوبیت زیستگاهی برای این گونه شناسایی شدند و مضافاً این

ترین ناحیه از سواحل دریای خزر، پارک ملی استان گلستان، در شرقی

وردهایی از حضور این گونه نما رکشده جهانگلستان و منطقه حفاظت

های گیالن و موجود است. لذا عدم حضور گربه وحشی در استان

قالب مطالعات سیستماتیک زیستگاهی قابل پیگیری است.  در مازندران

با توجه به منحنی پاسخ متغیر کاربری اراضی در مطالعه حاضر، تنها 

تیب ترهای حضورگونه در اشکال مختلف شکل زمین بهمحدودکننده

ترتیب در های کشاورزی، مناطق بایر و بیابان بودند و گونه بهزمین

ترین پاسخ ترین پاسخ حضور را نشان داد و بیشها کماین کاربری

 آن های اطراف منابع آبی و بعد ازحضور متعلق به زیستگاه

(sanddunes and saltiland) ای صخره مناطق و

ای بیابانی، های بوتهبا زیستگاه گربه وحشی آسیایی در ارتباط بودند.

نزدیک مناطق کشاورزی و مسکونی و در ارتفاعات مختلف توان زیست 

و  Nowell) دارد و معموالً در ارتباط نزدیک با منابع آبی هستند

Jackson ،1996دست آمده و جدول تحلیل هکه در مدل بطوری(. به

فاکتور نخست در  5میزان مشارکت متغیرها، فاصله از منابع آبی جزء 

که سطح وسیعی از فالت ایران جاتوزیع این گونه شناسایی شد. از آن

، Heshmati) در اقلیم گرم و خشک ایران و تورانی قرار گرفته است

رسد دسترسی به منابع آبی برای بقای طوالنی مدت نظر میبه ،(2007

زی سامدل در کهچنانهم باشد، کنندهتعیین ها فاکتوریجمعیت

 ENFA پراکنش یوزپلنگ در منطقه نایبندان طبس با مدل

(Ecological Niche Factor Analysis)پذیری به منابع آبی ، دسترسی

ازجمله فاکتورهای تاثیرگذار در پراکنش یوز در این منطقه شناسایی 

(. براساس جدول تحلیل  2015و همکاران،   Sarhangzadehشد )

های انسانی شامل ردپای انسانی آشفتگیمیزان مشارکت متغیرها، 

درصد در پراکنش گربه  2/6میزان ازجمله فاکتورهایی بود که به

 ای استگونه وحشی که گربهوحشی مشارکت داشت، با توجه به این

های انسانی برای زندگی در نزدیکی سکونتگاه باالیی پذیریکه انعطاف

 (.Jackson ،1996و  Nowell ؛Sunquist ،2002و  Sunquist) دارد

ای برای حضور انسانی عامل محدودکننده هایآشفتگی رسدنظر نمیبه

 این گونه باشد اگرچه برقراری امنیت در زیستگاه برای بقای جمعیت

ناپذیر است. اهمیت متغیرهای اقلیمی حیات وحش امری اجتناب

کالن ها بیانگر این مطلب است که در مقیاس تاثیرگذار بر توزیع گونه

ها عوامل محدودکننده آب و هوایی تاثیر زیادی بر نحوه توزیع گونه

دارند. در مطالعه حاضر براساس تحلیل جک نایف متغیرهای اقلیمی 

ترین ماه سال و متغیر بارش ترین درجه حرارت در گرمبیش شامل

ترین فاکتورهای محدودکننده در ساالنه و درجه حرارت فصلی مهم

شی شناسایی شدند. از سوی دیگر متغیرهای آب و پراکنش گربه وح

و  Hijmansهای گیاهی )هوایی در مقیاس کالن بر توزیع تیپ

ترتیب بدین و ها اثرگذارندطعمه توزیع و تراکم متعاقباً و (2005همکاران، 

گربه وحشی  شوند.ها موثر واقع میطور غیرمستقیم بر توزیع گونهبه

تری در های اخیر توجه بسیارکممتاسفانه در سالای است که گونه

سانان کشور به آن شده است، شاید به این دلیل مقایسه با سایر گربه

رود این گونه کمیاب نیست و شباهت زیاد آن با گربه که گمان می

ای است با فراوانی باالی اهلی سبب شده است که تصورکنیم گونه

گربه وحشی آفریقایی در حدود  جمعیت. ولی به واقع گربه اهلی از

منشاء  Fertile Crescentای موصوف به سال قبل در منطقه 9000

 دلیل توانایی هیبریدبه (.2007و همکاران،  (Driscollگرفته است 

وحشی هم اکنون در بسیاری از مناطق حوزه پراکنش  شدن با گربه

 گربه وحشی به عامل تهدید جدی برای این گونه تبدیل شده است.
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خصوص شناخت وضعیت ایران متاسفانه مطالعات ژنتیک دردر 

اهلی صورت نگرفته است و چه بسا  وحشی با گربه هیبریداسیون گربه

باشد. لذا پیشنهاد  ترسانان کشور نامطلوبوضعیت آن از سایر گربه

های خالص گربه های مدیریتی برای حفاظت از جمعیتشود برنامهمی

به نتایج  های انسانی با توجههای به دور از سکونتگاهوحشی در زیستگاه

 هایچنین بررسیریزان قرار گیرد. هممطالعه حاضر در اولویت برنامه

 منظور شناختوحشی به اکولوژیکی و رفتارشناسی گربه زیستگاهی،

 شود. دقیق نیازهای زیستگاهی آن در مقیاس محلی توصیه می
 

 ردانیتشکر و قد
های وسیله از آقای دکتر کامران الماسیه برای راهنماییبدین       

پیشنهادات ارزشمندشان  چنینهم و مکسنت افزارنرم از استفاده در ایشان

. از آقای دکتر شودبر روی نسخه اولیه مقاله صمیمانه قدردانی می

وحش سازمان حفاظت مقدم مدیرکل محترم دفتر حیاتخرازیان مجید

آقای مهندس نصرتی رئیس گروه محترم پستانداران  محیط زیست و

دفتر حیات وحش و کارشناسان محترم ادارات کل حفاظت محیط 

زیست استانی خصوصاً آقایان مهندس حسن جهانی، حسین اکبری، 

یدر ویسی، تورج رئیسی و منصور پورسینا به محمدعلی ادیبی، ح

. از آقایان دکتر آرش گرددسبب همکاری نزدیکشان سپاسگزاری می

قدوسی و احسان مغانکی برای پیشنهادات سازنده ایشان بر روی 
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