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چکیده
گربه وحشی  Felis silvestrisیکی از  8گونه گربهسان کشور است و بهاستثنای جنگلهای واقع در شیبهای شمالی رشته کوههای
البرز در سایر مناطق کشور مشاهده شده است .از آنجاکه اطالعات چندانی از وضعیت این گونه و زیستگاههای آن در دست نیست ،از اینرو
مدلسازی پراکنش گونه در کشور با استفاده از الگوریتم ماکزیمم انتروپی ( )MaxEntکه نوعی رویه مدلسازی وابسته به نقاط صرفاً حضور
است انجام شد .نقشه پراکنش بالقوه گربه وحشی و فاکتورهای موثر تاثیرگذار بر پراکنش گونه با استفاده از  144نقطه حضور گربه وحشی همراه
با  10متغیر محیط زیستی بهدست آمد.کارایی مدل بهوسیله سطح زیر منحنی ( )ROCارزیابی شد .مقدار AUC=0/816برای دادههای تعلیمی
نشان داد که مدل دارای قابلیت پیشبینی خوبی برای تعیین زیستگاههای بالقوه گربه وحشی است .همچنین براساس نتایج فراکافت جک نایف ،از
بین  10متغیر مورد مطالعه ،کاربری اراضی ،شیب و ارتفاع به ترتیب فاکتورهای نخست موثر بر پراکنش گربه وحشی در فالت ایران ،شناسایی
شدند .منحنی پاسخ متغیرکاربری اراضی نشان داد زمینهای کشاورزی ،مناطق خشک و بیابانی محدودکننده حضور گربه وحشی در مناطق
مختلف هستند همچنین مدل نشان داد شیب های شمالی البرز پتانسیل الزم برای حضور گربه وحشی را دارند ،لذا مطالعه سیستماتیک زیستگاهی
بهمنظور شناخت جزئیات نیازهای زیستگاهی گونه ،همچنین برنامهریزی حفاظتی برای جمعیتهای گربه وحشی در مناطق شناسایی شده بهوسیله
مدل با اولویت زیستگاههای به دور از سکونتگاههای انسانی برای حفاظت از جمعیتهای خالص گربه وحشی توصیه میشود.
کلمات کلیدی :مدلسازی زیستگاه ،مکسنت ،گربه وحشی ،ایران
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولmrmussavi@yahoo.com :
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مقدمه
مدلسازی پیشبینی توزیع جغرافیایی گونهها اخیراً بهعنوان
یک ابزار مهم برای ارزیابی تاثیر تغییرکاربری سرزمین و سایر تغییرات
محیطی فزاینده بر روی پراکنش ارگانیسمها بهکار میرود ( Guisanو
همکاران .)2000 ،مدلهای پیشبینی پراکنش جغرافیایی گونه ( SDMs
یا  )Species Distribution Modelsبراساس فاکتورهای محیطی محل
حضور ،یک تکنیک مهم در بررسیهای بیولوژیک با کاربردهای مختلف
در حفاظت ،جغرافیای زیستی ،اکولوژی ،تکامل ،اپیدمیولوژی و مدیریت
گونههای مهاجم میباشند ( Andersonو همکاران2003 ،؛  Philipsو
همکاران2006 ،؛  Elithو همکاران .)2010 ،الگوریتم حداکثر انتروپی
( MaxEntیا  )Maximum Entropyنوعی رویه مدلسازی وابسته به
نقاط صرفاً حضور میباشد که در مقایسه با سایر روشهای مدلسازی
دارای عملکرد بهتری در پیشبینی حضور گونهها میباشد ،همچنین
مدلسازی براساس این رویکرد و با بهرهگیری از نرمافزار ،MaxEnt
دارای مزایای قابل اعتنایی است .این روش تنها نیازمند نقاط حضور
گونهها میباشد و در جایی که دادههایی از عدم حضور گونه در اختیار
نیست نیز قابل استفاده است و همچنین تعیین اینکه کدامیک از
متغیرهای محیطی مهمترین عوامل تشریحکننده نحوه توزیع گونه
میباشند ،از مهمترین نقاط قوت این روش میباشد ( Philipsو همکاران،
 .)2006گربه وحشی یکی از گربهسانانی است که از دامنه پراکنش
بسیار گستردهای در جهان برخوردار است و براساس موقعیت جغرافیایی
از نظر ظاهری تفاوتهای فراوانی دارد ) Nowellو .(1996 ،Jackson
در حال حاضر گربه وحشی در فهرست سرخ  IUCNدر وضعیت ( Least
 )concernقرار گرفته است ( . (2015 ،IUCNگربه وحشی در اوراسیا
و آفریقا مورد بحثهای تاکسونومیک و تکاملی زیادی قرار گرفته است
( Sunquistو  .)2014 ،Sunquistاما وضعیت تاکسونومیک آن در ایران
همچنان گیجکننده است چرا که ایران در محل تالقی حوزه پراکنش
سه زیرگونه متفاوت از گربه وحشی قرار گرفته است ( Ghoddousiو
همکاران .(2016 ،با توجه به اطالعات بهدست آمده از مطالعه Driscoll
و همکاران ( )2007و نقشههای ژنتیکی ارائه شده زیرگونه غالب در
ایران نزدیک به زیرگونه آفریقایی  Felis silvestris lybicaاست .ولی
در مطالعه انجام شده توسط  Ghoddousiو همکاران ( ،)2016نزدیکترین
زیرگونه به ایران صرفاً از روی صفات مرفولوژیک و عالئم روی بدن ،با
استفاده از مقایسه تصاویر ،گربههای وحشی ایران به زیرگونه آسیایی
یا استپی  Felis silvestris ornataنزدیکتر بودند ،همچنانکه گربههای
وحشی ایران براساس طبقهبندی ) Nowellو  .(1996 ،Jacksonدر گروه
گربههای وحشی استپی قرار گرفته است .ضیایی ( )1387در کتاب
راهنمای صحرایی پستانداران اشاره میکند با استفاده از خصوصیات
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ظاهری ،حضور سه زیرگونه از گربه وحشی در ایران غیرمحتمل نیست،
ولی نتیجهگیری کلی را منوط به انجام مطالعات مولکولی کرده است.
زیرگونه اروپایی گربه وحشی  Felis silvestris silvestrisبیشتر در
ارتباط با زیستگاههای جنگلی میباشد و به تعداد باالتر در جنگلهای
پهن برگ یا مخلوط یافت میشوند ) Nowellو  .(1996 ،Jacksonزیرگونه
آسیایی گربه وحشی F.s.ornataعمدتاً با زیستگاههای بیابانی بوتهزار
در ارتباط است و گربه وحشی آفریقایی  ، F.s.lybicaدامنه متنوعی از
زیستگاهها را انتخاب میکند و بهنظر میرسد ،تنها در جنگلهای بارانزای
گرمسیری حضور نداشته باشد ) Nowellو 1996 ،Jackson؛ Sunquist
و  .)2014 ،Sunquistگربه وحشی از پراکنش گستردهای در کشور
برخوردار است و بهاستثنای جنگلهای واقع در شیبهای شمالی رشته
کوههای البرز و دشتهای ساحلی خزر در سایر مناطق کشور و حتی
نزدیک به اماکن مسکونی مشاهده شده است (2008 ،Ziaie؛ ،Lay
 .)1967تصادفات جادهای ،شکار بهدلیل تعارضات این گونه با مرغداریها
و گرفتار شدن در تلههای هوبرهگیری از عوامل اصلی تهدید آن در
ایران بهشمار میروند ( Ghoddousiو همکاران .)2016 ،در حالیکه
هیبریداسیون با گربه اهلی  silvestris catus Felisیکی از مهمترین
تهدیدات این گونه در حوزه پراکنش آن در اروپا شناسایی شده است
( Danielsو همکاران2001،؛  Pierpaoliو همکاران2003 ،؛  Brienو
همکاران2009 ،؛  Sayو همکاران2012 ،؛  Anileو همکاران.)2014 ،
ولی در ایران هیچ اطالعی از هیبریداسیون گربه وحشی با گربه اهلی
در دسترس نیست .مضافاً اینکه تاکنون مطالعه سیستماتیک زیستگاهی
درخصوص گربه وحشی در ایران صورت نگرفته است .نتایج مدل
مکسنت ،توسط  Monterrosoو همکاران ( )2009در منطقهای در
جنوب پرتقال و زیستگاهی مدیترانهای نشان داد که فراوانی خرگوش
اروپایی و اختالالت انسان ساخت محدود شده در زیستگاهها ،بیشترین
ارتباط را با حضور گربه وحشی داشتند .هدف از این مطالعه تهیه نقشه
مطلوبیت زیستگاههای گربه وحشی در ایران و شناسایی فاکتورهای مهم
زیستگاهی ،تفسیر توزیع و پراکنش گربه وحشی براساس فاکتورهای
محیطی بوده است.
.

مواد و روشها
جمعآوری دادههای مکانی :بهوسیله مرور منابع و بررسی
سوابق موجود پیرامون مشاهدات مستقیم و تصاویر ثبت شده از گربه
وحشی و یا گزارشات موجود در سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص
پراکنش گربه وحشی و اطالعات دریافتی از ادارات محیط زیست استانی،
همچنین بازدیدهای میدانی از زیستگاههای گربه وحشی نقاط مورد
نظر جهت انجام این پژوهش در فاصله سالهای  1386تا  1394بهدست

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

آمد .اغلب این نقاط دارای موقعیت جغرافیایی بودند و در جایی که
تنها اطالعاتی از مکان وجود داشت توسط نرمافزار ،Google Earth
موقعیت مکانی آنها بهدست آمد .با توجه به نقاط بهدست آمده ،پایگاه
دادهای مشتمل بر  169نقطه بهدست آمد که پس از اعتبارسنجی،
تعدادی از نقاط حذف شدند ،از جمله نقاط تلفات جادهای ،همچنین
برای کاهش ( )Spatial Autocorrelationخود همبستگی مکانی
( Kramer-schadtو همکاران2013 ،؛  Farhadiniaو همکاران2015 ،؛
 Insbermanو همکاران2016 ،؛  Mwabvuو همکاران )2016 ،براساس
عدد مسافت روزانه طی شده توسط گربه وحشی اروپایی نر و ماده به
ترتیب  8/2-5/2کیلومتردر روز ( Sunquistو  ،)2002 ،Sunquistنقاط
حضور گونه در فاصله  8کیلومتر و عموماً در یک منطقه حذف شدند
و لذا بعد از حذف  25نقطه ،نقاط حضور به 144نقطه کاهش یافت.
با توجه به فقدان اطالعات مسافت روزانه طی شده توسط گربه وحشی
آسیایی -آفریقایی از اطالعات گربه وحشی اروپایی بدینمنظور استفاده
گردید.
انتخاب متغیرهای محیطی زیستی :در مطالعه حاضر ،در مجموع
 10متغیر زیست محیطی و انسانی انتخاب شدند .این متغیرها ،شامل
متغیرهای اقلیمی ،متغیرهای توپوگرافی شامل ارتفاع و شیب ،متغیر
کاربری اراضی ،فاصله از منابع آبی و ردپای انسانی بهعنوان متغیرهای
پیشبینی کننده پراکنش گربه وحشی با قدرت تفکیک  1کیلومتر انتخاب
شدند و الیههای دربرگیرنده آنها در محیط ArcGIS 10.3تهیه شد
(جدول  .)1میزان همبستگی متغیرها قبل از ورود به مدل آزمون شد
و متغیرهایی با همبستگی برابر یا بیشتر از ( )R²≤0/7حذف شدند.
بهدلیل اهمیت فاکتور ارتفاع ،بین متغیر ارتفاع و متغیرهای اقلیمی،
متغیرهای اقلیمی شامل بارش در مرطوبترین ماه سال ،حداقل دما
در سردترین ماه سال و میانگین دمای ساالنه،که همبستگی باالیی با
ارتفاع داشتند حذف شدند .متغیرهای اقلیمی از سایت ورلد کالیم
) Hijmanو همکاران )2005 ،دانلود شدند .همچنین از شاخص ردپای
انسانی بهعنوان معیاری از تراکم جوامع انسانی ،حمل و نقل جادهای،
دسترسی پذیری انسانی و زیرساختهای انسانی در مقیاس کالن جهانی
استفاده شد ( Sandersonو همکاران .)2002 ،پراکنش جغرافیایی گربه
وحشی با استفاده از روش حداکثر آنتروپی مدل شد .بدینمنظور ،نرمافزار
مکسنت ( Phillipsو همکاران2006 ،؛  )Version3.3.3kبرای مدلسازی
زیستگاههای بالقوه مناسب برای گربه وحشی در کشور با استفاده از
پیشفرضهای زیر اجرا شد:
Random test percentage:20
Regularization multiplier:1
Max number of background points:10000
Replicates: 1crossvalidate
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همچنین از نمایه جک نایف برای تعیین اهمیت هر کدام از متغیرها
در پیشبینی توزیع جغرافیایی گونه و از منحنیهای پاسخ برای تعیین
اهمیت هریک از اشکال مختلف نقشه طبقهبندی شده کاربری اراضی
استفاده شد .کارایی مدل با استفاده از سطح زیرمنحنی ( )AUCنمودار
 ROCآزمون شد.
جدول  :1متغیرهای محیط زیستی استفاده شده در مدلسازی
زیستگاه گربه وحشی در ایران
Variables

Land- use

Description
Range
Dry farming
Wetlands
Urban
Forest
Sand dunes/saline lands
Rock
Bare Lands
Desert/Playa
Elevation

Topography
slope

Source
Iranian Forest, range
and watershed
management
organization

سازمان جنگلها مراتع
وآبخیزداری 1389
2004 USGS
2004 USGS
National
cartographic center

Distance to river

(سازمان نقشهبرداری

کشور ) 1391
Human
disturbance

Footprint

 Sanderson.و
همکاران2002 ،

BIO4=Temperature
Seasonality (standard
)deviation *100
BIO5 = Max
Climatic
variables

Temperature of Warmest
Month
BIO12 = Annual

 Hijmansو همکاران،
2005

Precipitation
BIO14 = Precipitation of
Driest Month
BIO15= Precipitation
Seasonality (Coefficient
)of Variation

نتایج
در مجموع بهمنظور انجام این مطالعه تعداد144محل از مشاهده
گربه وحشی از نواحی مختلف ایران بهدست آمد .پس از آمادهسازی
الیههای نقاط حضور گونه و متغیرهای مورد نظر و واردسازی آنها در
نرمافزار  ،MaxEntپتانسیل کل منطقه جهت توزیع گربهوحشی محاسبه
و نقشه حاصل به فرمت رستری به نرمافزار  ArcGIS 10.3منتقل شد
(شکل .)1
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یک از متغیرها در مدل توزیع گربه وحشی در جدول تحلیل میزان
مشارکت متغیرها (جدول  )2آمده است.

شکل  :2منحنی  ROCو مقدار  AUCمحاسبه شده برای ارزیابی عملکرد مدل
جدول  :2تحلیل میزان مشارکت هر یک از متغیرها در مدل توزیع گربه
وحشی در ایران

شکل  :1نقشه پراکنش بالقوه گربه وحشی  Felis silvestrisدر ایران

مدل ،شامل  10متغیر برای تعیین پتانسیل توزیع گربه وحشی
بود .نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدل براساس سطح زیرنمودار
منحنی  ROCنشان داد که مدل حاصل ،عملکرد خوبی در پیشبینی
نحوه توزیع گونه دارد (شکل  .)2بهطوریکه برای دادههای تعلیمی
) )AUC=0/816بهدست آمد .مدلهای با ( ،) AUC=1نشاندهنده
بهترین عملکرد و مدلهای با ( (AUC>0 /75بهصورت بالقوه دارای
عملکرد مناسبی در پیشبینی پراکنش گونه هستند ( Philipsو همکاران،
 .)2006نقشه بهدست آمده نشان میدهد لکههای قرمز ،بیشترین
مطلوبیت زیستگاهی را برای گربه وحشی دارند .زیستگاههایی در اطراف
رشته کوه البرز به سمت شمالشرق ،در غرب کشور در محدوده رشته
کوه زاگرس و لکههایی در مرکز ایران و همچنین لکههای بسیار
کوچکی در شرق کشور دارای بیشترین مطلوبیت برای حضور گربه
وحشی هستند .ولی همچنان عدم حضور گربه وحشی در شیبهای
شمالی البرز و سواحل دریای خزر یک موضوع قابل پیگیری است چرا
که تاکنون هیچ رکورد مستندی از حضور این گونه در این منطقه
شامل استانهای گیالن و مازندران بهدست نیامده است .بهخصوص
اینکه این منطقه در نقشه تولید شده دارای مطلوبیت زیستگاهی برای
این گونه بهدست آمده است و در استان گلستان ،در شرقیترین ناحیه
از سواحل دریای خزر ،پارک ملی گلستان و منطقه حفاظتشده جهاننما
رکوردهای مستندی از حضور این گونه موجود است .لذا انجام یک
مطالعه سیستماتیک زیستگاهی برای درک نیازهای زیستگاهی گونه
شدیداً توصیه میشود .براساس نتایج فراکافت جک نایف از بین 10
متغیر در نظر گرفته شده بهترتیب کاربری اراضی) ،)Land-useشیب
( )Slopeو ارتفاع ( ،)Demفاکتورهای اصلی محدودکننده حضور گربه
وحشی در فالت ایران شناسایی شدند (شکل  .)3درصد مشارکت هر
22

Variable

Percent contribution

Land -use

24/5
23/8
16
8/8
7/8
7/1
6/2
3/7
1/3
0/8

Slope
Dem
Bio4
Dist to River
Bio5
Human footprint
Bio 15
Bio12
Bio14

شکل  :3فراکافت جک نایف برای بررسی اهمیت هر کدام از
متغیرهای محیط زیستی در توسعه مدل

بحث
براساس تحلیل جک نایف ،کاربری زمین بههمراه متغیرهای توپوگرافی
(شیب و ارتفاع) بهعنوان فاکتورهای مهم در توزیع گربه وحشی در این
مطالعه شناسایی شدند .تغییرات چشمانداز در ارتباط با ناهمواریهای
توپوگرافی ،فاکتورهای کلیدی برای پراکنش گربه وحشی محسوب
میشوند ( Monterrosoو همکاران .)2009 ،اهمیت ارتفاع و شیب،

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

وابستگی این گونه به زیستگاههای طبیعی و ناهموار و بهدور از سیماهای
سرزمین با غالبیت کاربریهای انسانی را نشان میدهد .در مطالعه
حاضر ،منحنیهای پاسخ شیب و ارتفاع نشان داد که حضور گربه
وحشی با شیبهای باال ارتباط مثبت دارد ولی با افزایش ارتفاع همبستگی
منفی نشان داد .در برخی مشاهدات صحرایی از زیستگاههای این گونه
در غرب کشور ،محل مشاهده این گونه مناطق صخرهای در دامنه
ارتفاعی  165-1700متر که مکان استراحت و مخفیگاه مناسبی برای
این گونه فراهم میکردند ،شناسایی شدند ،که این محلها نزدیک به
منابع آبی بودند .منابع غذایی بههمراه قابلیت دسترسی به مکانهای
امن جهت تولیدمثل ،در ارتباط قوی با بقای جمعیت برای طوالنی
مدت در یک منطقه هستند( Fahrigو .)1994 ، Merriamاهمیت
فاکتورهای ارتفاع و شیب به عنوان فاکتورهای تاثیرگذار بر توزیع گربه
وحشی در مطالعه ( Monterrosoو همکاران )2009 ،نیز تاکید شده
است ،بهطوریکه قابلیت دسترسی به طعمه و فاکتورهای توپوگرافی
در مجموع مشارکت  85درصدی در توزیع گربه وحشی در منطقهای
حفاظتشده در جنوب پرتغال داشتند .تفاوتهای شکل زمین بهلحاظ
ایجاد موزاییکی از منظر برای حضور گربه وحشی موثر هستند و انعطاف
پذیری این گونه نسبت به شرایط مختلف محیطی میتواند حضور
گونه را در اشکال مختلف سرزمین نشان دهد .موقعیت مکانی گربه
وحشی در کالسهای مختلف کاربری سرزمین در شکل ،4مشخص شده
است .علیرغم اینکه گربه وحشی آفریقایی قابلیت زیست در تمامی
زیستگاهها را دارد ولی تنها در بیابانهای واقعی و جنگلهای تروپیکال
مشاهده نمیشود ( Sunquistو  .)2002 ،Sunquistدر ایران در کلیه
زیستگاههای بیابانی ،کوهستانی ،صخرهای و جنگلی رکوردهایی از حضور
گربه وحشی وجود دارد .ولی تاکنون در شیبهای شمالی البرز در
جنگلهای هیرکانی دو استان گیالن و مازندران رکوردی از حضور
این گونه به ثبت نرسیده است ( Ghoddusiو همکاران2016 ،؛ ضیایی،
1387؛  .)1967 ،Layدرحالیکه در نقشه تولید شده این مناطق دارای
مطلوبیت زیستگاهی برای این گونه شناسایی شدند و مضافاً اینکه در
استان گلستان ،در شرقیترین ناحیه از سواحل دریای خزر ،پارک ملی
گلستان و منطقه حفاظتشده جهاننما رکوردهایی از حضور این گونه
موجود است .لذا عدم حضور گربه وحشی در استانهای گیالن و
مازندران در قالب مطالعات سیستماتیک زیستگاهی قابل پیگیری است.
با توجه به منحنی پاسخ متغیر کاربری اراضی در مطالعه حاضر ،تنها
محدودکنندههای حضورگونه در اشکال مختلف شکل زمین بهترتیب
زمینهای کشاورزی ،مناطق بایر و بیابان بودند و گونه بهترتیب در
این کاربریها کمترین پاسخ حضور را نشان داد و بیشترین پاسخ
حضور متعلق به زیستگاههای اطراف منابع آبی و بعد از آن
) (sanddunes and saltilandو مناطق صخرهای
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بودند .گربه وحشی آسیایی در ارتباط با زیستگاههای بوتهای بیابانی،
نزدیک مناطق کشاورزی و مسکونی و در ارتفاعات مختلف توان زیست
دارد و معموالً در ارتباط نزدیک با منابع آبی هستند ( Nowellو
 .)1996 ،Jacksonبهطوریکه در مدل بهدست آمده و جدول تحلیل
میزان مشارکت متغیرها ،فاصله از منابع آبی جزء  5فاکتور نخست در
توزیع این گونه شناسایی شد .از آنجاکه سطح وسیعی از فالت ایران
در اقلیم گرم و خشک ایران و تورانی قرار گرفته است (،Heshmati
 ،)2007بهنظر میرسد دسترسی به منابع آبی برای بقای طوالنی مدت
جمعیتها فاکتوری تعیینکننده باشد ،همچنانکه در مدلسازی
پراکنش یوزپلنگ در منطقه نایبندان طبس با مدل ENFA
( ،)Ecological Niche Factor Analysisدسترسیپذیری به منابع آبی
ازجمله فاکتورهای تاثیرگذار در پراکنش یوز در این منطقه شناسایی
شد ( Sarhangzadehو همکاران .) 2015 ،براساس جدول تحلیل
میزان مشارکت متغیرها ،آشفتگیهای انسانی شامل ردپای انسانی
ازجمله فاکتورهایی بود که بهمیزان  6/2درصد در پراکنش گربه
وحشی مشارکت داشت ،با توجه به اینکه گربه وحشی گونهای است
که انعطافپذیری باالیی برای زندگی در نزدیکی سکونتگاههای انسانی
دارد ( Sunquistو 2002 ،Sunquist؛  Nowellو .)1996 ،Jackson
بهنظر نمیرسد آشفتگیهای انسانی عامل محدودکنندهای برای حضور
این گونه باشد اگرچه برقراری امنیت در زیستگاه برای بقای جمعیت
حیات وحش امری اجتنابناپذیر است .اهمیت متغیرهای اقلیمی
تاثیرگذار بر توزیع گونهها بیانگر این مطلب است که در مقیاس کالن
عوامل محدودکننده آب و هوایی تاثیر زیادی بر نحوه توزیع گونهها
دارند .در مطالعه حاضر براساس تحلیل جک نایف متغیرهای اقلیمی
شامل بیشترین درجه حرارت در گرمترین ماه سال و متغیر بارش
ساالنه و درجه حرارت فصلی مهمترین فاکتورهای محدودکننده در
پراکنش گربه وحشی شناسایی شدند .از سوی دیگر متغیرهای آب و
هوایی در مقیاس کالن بر توزیع تیپهای گیاهی ( Hijmansو
همکاران )2005 ،و متعاقباً تراکم و توزیع طعمهها اثرگذارند بدینترتیب
بهطور غیرمستقیم بر توزیع گونهها موثر واقع میشوند .گربه وحشی
گونهای است که متاسفانه در سالهای اخیر توجه بسیارکمتری در
مقایسه با سایر گربهسانان کشور به آن شده است ،شاید به این دلیل
که گمان میرود این گونه کمیاب نیست و شباهت زیاد آن با گربه
اهلی سبب شده است که تصورکنیم گونهای است با فراوانی باالی
جمعیت .ولی به واقع گربه اهلی از گربه وحشی آفریقایی در حدود
 9000سال قبل در منطقهای موصوف به  Fertile Crescentمنشاء
گرفته است ) Driscollو همکاران .)2007 ،بهدلیل توانایی هیبرید
شدن با گربه وحشی هم اکنون در بسیاری از مناطق حوزه پراکنش
گربه وحشی به عامل تهدید جدی برای این گونه تبدیل شده است.
و
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موسوی و همکاران

 کالسهای مختلف کاربری اراضی و موقعیت مشاهده گربه:4 شکل
وحشی در کالسهای مختلف

در ایران متاسفانه مطالعات ژنتیک درخصوص شناخت وضعیت
هیبریداسیون گربه وحشی با گربه اهلی صورت نگرفته است و چه بسا
 لذا پیشنهاد.وضعیت آن از سایر گربهسانان کشور نامطلوبتر باشد
میشود برنامههای مدیریتی برای حفاظت از جمعیتهای خالص گربه
وحشی در زیستگاههای به دور از سکونتگاههای انسانی با توجه به نتایج
 همچنین بررسیهای.مطالعه حاضر در اولویت برنامهریزان قرار گیرد
 اکولوژیکی و رفتارشناسی گربه وحشی بهمنظور شناخت،زیستگاهی
.دقیق نیازهای زیستگاهی آن در مقیاس محلی توصیه میشود

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از آقای دکتر کامران الماسیه برای راهنماییهای
ایشان در استفاده از نرمافزار مکسنت و همچنین پیشنهادات ارزشمندشان
 از آقای دکتر.بر روی نسخه اولیه مقاله صمیمانه قدردانی میشود
مجید خرازیانمقدم مدیرکل محترم دفتر حیاتوحش سازمان حفاظت
محیط زیست و آقای مهندس نصرتی رئیس گروه محترم پستانداران
دفتر حیات وحش و کارشناسان محترم ادارات کل حفاظت محیط
، حسین اکبری،زیست استانی خصوصاً آقایان مهندس حسن جهانی
 تورج رئیسی و منصور پورسینا به، حیدر ویسی،محمدعلی ادیبی
 از آقایان دکتر آرش.سبب همکاری نزدیکشان سپاسگزاری میگردد
قدوسی و احسان مغانکی برای پیشنهادات سازنده ایشان بر روی
.کمال تشکر بهعمل میآید،نسخه اولیه مقاله و استفاده از نرمافزار
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