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 چکیده

داغ  هایمحدودهتعیین ها با هدف های توزیع جغرافیایی گونهبینی پتانسیلپیش یبر رو هاپژوهش از یمقدار قابل توجههای اخیر در دهه

کشور به های موجود در چنین محدودیتهای متنوع و هماند. با توجه به موقعیت خاص ایران و برخورداری از زیستگاهمتمرکز شده گاهیزیست

هدف این  بزرگ باشد. اندازهایدرچشم هاموثرترین راه برای حفاظت از بسیاری از گونه گاهیداغ زیست هایرسد حفاظت از محدودهنظر می

 تواند نقشی کلیدی در حفاظت تنوع زیستی کشوراست که میسانان ایران گربهخانواده هشت گونه از مطالعه نشان دادن مناطق داغ زیستگاهی 

سازی توزیع سانان آغاز شد. مدلهای حضور خانواده گربهو دادهWorldclim متغیر اقلیمی از پایگاه داده 19داشته باشد. این پژوهش با استخراج 

نقشه ها های توزیع گونهگذاری نقشههمانجام شد. پس از روی Rافزار در نرم BRTو  RF،  SVM ،MAXENT ای با استفاده از چهار مدلگونه

سانان به تفکیک هر مدل تهیه شد. در نهایت برای ایجاد یک مدل با درجه اطمینان باال، نقشه جامع مناطق داغ بینی مناطق داغ زیستگاهی گربهپیش

شرق ایران هایی در شمالسانان ایران تهیه  شد. این پژوهش بخش مرکزی ایران، لکهها( برای گربهگذاری )ضرب الیههمزیستگاهی با روش روی

بینی مناطق داغ گذاری نقشه پیشهمکند. رویسانان معرفی میعنوان مناطق داغ زیستگاهی برای گربهکوه زاگرس را بههایی از رشتهو بخش

و  شده دارد پوشانی نسبتاً کمی با مناطق حفاظتسانان همزیستگاهی گربه نشان داد الگوی پتانسیل شدهسانان با مناطق حفاظت زیستگاهی گربه

قابلیت  RFمدل های مورد استفاده، در بین مدل نشان دادنتایج حاصل از اعتبارسنجی . پوشانی نسبی داردمنطقه تحت حفاظت  هم 39مجموعاً با 

 اعتماد در سطح بسیار عالی را دارد.

  ای، حفاظت تنوع زیستیسازی توزیع گونهسانان، مدلمناطق داغ زیستگاهی، گربه کلمات کلیدی:

  f_ahmadzade@sbu.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

و Sanei ها )زیستی و انقراض گونهتنوعبا افزایش تأثیر انسان بر        

ها در (، عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر توزیع گونهa 2016همکاران،

ریزی مناطق حفاظت شده و حفاظت تنوع زیستی اهمیت قابل طرح

رغم ارزش و اهمیت این (. علیWhittaker ،1972اند )توجهی یافته

تر ها در بیشهای موجود درخصوص توزیع و غنای گونهمتغیرها، داده

و همکاران،  Rondininiمناطق ناقص بوده و قابل استناد نیست )

های توانند برای غلبه بر محدودیتسازی میهای مدل(. روش2006

ی مورد استفاده قرار گیرند. زیستاطالعاتی موجود، جهت حفاظت تنوع

سازی استفاده از مدل با زیستگاهی داغ عنوان مثال با شناسایی مناطقبه

، Pigottو Gioia توان گامی مهم در حفاظت تنوع زیستی برداشت )می

؛ 2004و همکاران،  Luoto؛ 2002و همکاران،  Lehmann؛ 2000

Parviainen  ،توان اطالعات میچنین از این (. هم2009و همکاران

بینی الگوهای تنوع های حفاظت و یا پیشبرای کمک به ایجاد راهبرد

، Theurillatو  (Guisan کرد آینده استفاده اقلیمی تحت تغییرات زیستی

2000 ،Algar  ،توانند به درک از ها می(. این مدل2009و همکاران

، Moser)کنند  گیری آن کمکزیستی و فرآیندهای شکلتنوع الگوهای

و همکاران،  Nogues- Bravo؛ 2006و همکاران،  Thuiller؛ 2005

ها و مجموعه حضور گونه هایای بین دادهگونه های توزیع(. مدل2008

و  Guisan) صورت آماری ارتباط ایجاد کرده متغیرهای محیطی به

Zimmermann ،2000زیست و مفهوم آشیان ( و با تکیه بر محیط

های زیستی و پراکندگی معرفی شده شامل محدودیتشناختی بوم

پردازند ای میتوزیع گونه بینی( به پیش1957توسط هاچینسون )

(Pulliam ،2000 ؛Soberon ،2007 امروزه روش .)ای های توزیع گونه

(Species Distribution Model)  پرکاربردترین روش برای شناسایی

ریزی حفاظت های برنامهپژوهششده و  زیستی محسوبنقاط داغ تنوع

گاهی کارآمد های ذخیرههای طراحی شبکهها و ابزارتوسعه نظریه برای

 Cabeza ؛Ferrier، 2002 ؛Araujo، 2000 و Williams) اندیافته گسترش

(. 2014و همکاران،  Ko؛ 2008و همکاران،  Platts؛ 2004و همکاران، 

ریزی برنامه برای معموالً SDMs از استفادهبا  هاگونه برای توزیع بینیپیش

(. Austin، 1998 ؛Willig، 2002 و Andelman) شودمی استفاده حفاظت

در ایران مطالعات اندکی درخصوص تعیین مناطق داغ زیستگاهی 

به تعیین نقاط داغ تنوع  (2017)انجام شده است. فراشی و شریعتی 

ایران پرداختند.  IUCNزیستی برای پستانداران خشکی فهرست سرخ 

ای و ارزیابی نتایج مدل توزیع گونه 10در این مطالعه با به کار گیری 

و ( True skill statistic=TSS)بر اساس آماره مبتنی بر سطح آستانه 

مشخص  (Under the Curve Area=AUC( منحنی آماره سطح زیر

این سازی مناسب بوده است. ها برای این مدلگردید که همه مدل

های داغ عنوان زیستگاهمساحت کل ایران به %27پزوهش نشان داد 

شوند که فقط تنوع زیستی برای پستانداران تهدید شده محسوب می

مناطق حفاظت شده  از این مناطق در حال حاضر در محدوده % 57

و  Momeni Dehaghi (.Shariati ،2017و  Farashi ) کشور قرار دارند

های زیستگاهی پارک ملی گلستان را با استفاده کهل (2013) همکاران

ای از جانوران شاخص های حضور مجموعهو داده Marxanاز روش 

های محیطی مربوط به هر گونه شناسایی کردند. نتایج پارک و متغییر

مند ریزی حفاظت نظامروش قابلیت مناسبی در برنامه که این نشان داد

ئیالنلو و کریمی چنین شیخیدارد. همهای زیستگاهی و شناسایی لکه

های تمرکز با اولویت باالی حفاظتی برای ( نیز  به تعیین کانون1394)

گونه پرنده در  144شهرستان نقده پرداختند، در این مطالعه  پرندگان

آوری و با استفاده ها جمعو اطالعات حضور آن شناسایی نقده شهرستان

های ( مورد تحلیل قرار گرفت. نقشهGIS) از سامانه اطالعات جغرافیایی

ترین که در شهرستان نقده بیش داد دست آمده از نتایج مطالعه نشانبه

است. شناسایی  (Ecotone) مرزمناطق بوم به متعلق هاسلول عددی ارزش

و معرفی زیستگاه مناسب پستانداران در جهت اهداف مدیریتی و تعین 

گرفته و  تر صورتعملی در ایران کمهای های مطلوب با روشزیستگاه

وحش مفید حیات هایتواند برای مدیریت زیستگاهچنین مطالعاتی می

جاکه نرخ انقراض بسیار از آن .(1390زاده و همکاران، باشد )سرهنگ

تر جهت حفاظت از افزایش یافته است، ضرورت دارد مناطق مستعد

 هایشکست رسدمی نظربه گردد. شناسایی وحشحیات هایگونه

به کمبود منابع مالی، اطالعات ناقص  وحش ایران مربوطحیات حفاظت

 Momeni)زیستگاهی جهت حفاظت است  هایشبکه ناکارآمد انتخاب و

Dehaghi  ،لذا تعیین نقاط داغ زیستگاهی کشور (2013و همکاران .

یابد. هدف اصلی این چندان میاساس اطالعات حضور ضرورتی دوبر

اقلیمی کنونی  شرایط در زیستگاهی الگوهای مناطق داغ توصیف پژوهش

بینی در این مطالعه به پیش سانان در ایران است.برای خانواده گربه

سانان در ایران که شامل یوزپلنگ مناطق داغ زیستگاهی خانواده گربه

(Acinonyx jubatus،) پلنگ (Panthera pardusگربه ،)( جنگلیFelis 

chaus ،)( کاراکالCaracal caracal( گربه شنی ،)Felis margarita ،)

( و گربه پاالس Felis silvestris(، گربه وحشی )Lynx lynx) سیاهگوش

(Otocolobus manulمی ) باشد، پرداخته شد که در میان
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شدت در معرض های مورد مطالعه وضعیت حفاظتی  یوزپلنگ بهگونه

گربه شنی و گربه پاالس  هایگونه و معرض خطر پلنگ در انقراض، خطر

 هایی نزدیک به تهدید در فهرست سرخ سازمان جهانی حفاظتگونه

 بینی مناطق داغطبیعت است. مطالعه حاضر به تهیه نقشه پیش از

های نتایج مدل گذاریهمسانان با استفاده از روش رویزیستگاهی گربه

 (Boosted Regression Tree=BRT) شده تقویت رگرسیون درخت

(Friedman، 2001،) پشتیبان بردار ماشین مدل (Vapnik ،1995) 

(Machines Vector Support=SVM)، تصادفی جنگل مدل (=RF 

Random Forest) (Breiman ،2001) و مدل بیشینه آنتروپی 

(Maximum Entropy=Maxent) (Philips ،2006.پرداخته است ) 

سانان ها خانواده گربهمدیران زیستگاهتواند برای نتایج این مطالعه می

ریزی حفاظتی و تجدید نظر در ایران مفید واقع شده و در جهت برنامه

 های مناطق حفاظت شده ایران موثر واقع شود.در محدوده

 

 هامواد و روش

 رکیلومت 1648195 مساحت با ایران شورک :مطالعه منطقه مورد       

 39 °،47΄ و °25، 03΄شمالی بین  معتدلدر نیمه جنوبی منطقه  مربع

 از شرقی طول °63، 20΄ و °44، 14΄ و استوا خط از شمالی عرض

 پالئارکتیک منطقه غربجنوب در و( 1)شکلیچ گرینو النهار نصف

 ایران .است فلور و فون از باالیی ایگونه تنوع و غنا دارای و شده واقع

 و آفروتروپیک پالئارکتیک، زیستی جغرافیای ناحیۀ سه برخورد محل

 و داشته قرار کیرتپالئا ناحیه در کشور اعظم قسمت .است اورینتال

 .است داده جای خود در را غربی پالئارکتیک جانوران وسیعی طوربه

زاگرس  والبرز  های کوه رشته وجود واسطۀبهدر ایران  هازیستگاه تنوع

ین ایجاد شده است. ا جنوب و شمال در یآبعظیم  منبع دوچنین و هم

 آن گسترۀ از %60 حدود و شده واقع جهان بیابانی کمربندکشور روی 

 ران،)کابلی و همکا دهدمی یلشکت بیابانینیمه و بیابانی نواحی را

 های هیرکانی واقع در اطراف دریای خزر دارایفقط جنگل .(1395

       (.Akhani ،1998آب و هوای مرطوب با پوشش گیاهی غنی هستند )

سانان های خانواده گربهگونه حضور نقاطحضور:  نقاط آوریجمع       

آوری شده های اطالعات شخصی، نقاط حضور جمعاز طریق پایگاه

سازمان حفاظت محیط زیست،  سابقه بانان باکارشناسان و محیط توسط

( و 1395)کرمی و همکاران،  نشریات علمی، اطلس پستانداران ایران

آوری ( جمعGBIFای آنالین اطالعات جهانی تنوع زیستی )داده پایگاه

نقطه حضور از  1727ها شامل شده است. این داده

 افزارنرم محیط در آوریجمع از پس که مجموع هشت گونه بوده

7.5.0.0Diva-GIS version کنترل گردید حضور نقاط صحت (Hijman 

(. پس از 1( )جدول http://www.diva-gis.org ؛2005و همکاران، 

های مربوط به کنترل صحت نقاط حضور و برای انجام تجزیه و تحلیل

 افزارهای تکراری، در محیط نرمجلوگیری از احتمال استفاده از داده

10.5ArcGIS  ًنقاط حضور تکراری حذف شدند. در نهایت مجموعا 

ای توزیع گونه هایسازیمدل گونه در 8نقطه حضور برای مجموع  629

عنوان نقاط گروه درصد به 70شده شرکت داده شد. در میان نقاط ثبت

 گروه عنوانبه ماندهباقی درصد 30 و (Training group) آموزش

 طور تصادفی انتخاب شدند.( بهValidation groupاعتبارسنجی )

 متغیر 19 از حاضر پژوهش در :کننده بینیپیش اقلیمی متغیرهای       

استفاده شد.  دقیقه( 5/2) کیلومتری 5 وضوح با (Bioclim) اقلیمی مشهور

ها آماده سازیکه برای مدل WorldClimای ها از پایگاه دادهاین داده

 نیا(. 2005و همکاران،  Hijmansاند، استخراج گردید )سازی شده

است که  یجهان ییآب و هوا یهاهیاز ال یامجموعهشامل داده  گاهیپا

 عیتوز یسازو مدل زیستمحیط لیو تحل هیدر تجز یاطور گستردهبه

  Fernandez-Martínez ؛Wiens، 2013 و Quintero) دارد کاربرد هاگونه

و همکاران،  Xing؛ 2017و همکاران،  Zhao e؛ 2014و همکاران، 

خطی  همبستگی میزان(. سپس با استفاده از آزمون پیرسون 2017

(. Benesty ،2009) مورد سنجش قرار گرفت متغیر تصادفی بین دو

با ضریب اطمینان  R افزارگیری از نرمپیرسون با بهره یهمبستگآزمون 

 فرایند از باال همبستگی دارای ترتیب متغیرهایبدین و شدانجام  75/0

های مستقل به تفکیک برای هرکدام از هشت و متغیر حذف سازیمدل

 .گونه مورد مطالعه انتخاب شدند

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه و تنوع اقلیمی ایران: 1شکل

 

http://www.diva-gis.org/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C
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 بررسی شده در پژوهش CARNIVORA( از راسته FELIDAEسان )های گربه: وضعیت حفاظتی و تعداد نقاط حضور گونه1جدول

 های یادگیری ماشینیمدل

مدل جنگل تصادفی  (:Random Forest) مدل جنگل تصادفی       

و همکاران،  Shataeeدرخت تصمیم است ) سازیمدل هایاز روشیکی 

های مختلف، آمده درختدستای که از تلفیق نتایج بهگونه( به2011

دهد. در مسائل مربوط به رگرسیون، نتیجه یا برآورد نهایی را ارائه می

ای از جنگل تصادفی تعداد اختیاری از درختان ناآزموده )زیرمجموعه

صورت متغیرهای مستقل( است که نتایج واکنش این درختان به

 ترکیبی جهت تخمین صحیح متغیرهای وابسته مورداستفاده قرار 

گیری تصادفی از اطالعات (. نمونه2014و همکاران،  Shruthi) گیردمی

صورت خودکار و تکرارشونده جهت تولید انبوهی از و متغیرها، به

شود. برای تعیین تعداد بهینه درختان، نجام میدرختان رگرسیونی ا

ابتدا یک تعداد درخت اولیه جهت تولید گراف تغییرات میانگین 

( در مقابل تعداد خاص درختان نمونه آموزشی و MSEمربعات خطا )

 گیرد. ارزیابی است، مورداستفاده قرار می
 (:Support Vector Machineمدل ماشین بردار پشتیبان )       

 هایی ماشینی یادگیری نظارتمدل ماشین بردار پشتیبان یکی از مدل

، Wangرود )کار میها بهبندی تفکیکی گروهشده است که جهت طبقه

2005 .)SVM بندی و رگرسیون مورد توان برای دو هدف طبقهرا می

(. این مدل حاوی انواع Shawe ،2000و  Cristianini) استفاده قرار داد

 بندی است که قادر به ارزیابی خطاها و بهینهتوابع طبقه مختلفی از

 دارند مدل تنظیم میزان حداقلبه نیاز و هستند اطالعات سازی

(Joachims، 1996.) ها )متغیرهای داده اگر پشتیبان بردار ماشین مدل در

صورت خطی مجزا از هم باشند، این مدل قادر به مستقل و وابسته( به

ها را با خطای خطی برای تولید یک سطح بهینه، دادههای ارائه ماشین

ترین نقاط آموزشی )بردارهای فاصله میان صفحه و نزدیک حداکثر و کم

 (.2013و همکاران،  Pourghasemiنماید )پشتیبان(، تفکیک می

سازی مدل برای (:Maximum Entropy) آنتروپی بیشینه مدل       

 R افزاردر نرم dismoبسته  آنتروپی ازای با مدل بیشینه گونه توزیع

ترین یکی از رایج Maxent(. 2016و همکاران،  Hijmansاستفاده شد )

بینی پتانسیل توزیع یک های مورد استفاده برای هدف پیشالگوریتم

؛ Dudik ،2008و  Phillips؛ 2006و همکاران،  Phillipsگونه است )

Peterson  ،؛ 2007و همکارانOrtega-Huerta  وPeterson ،2008 ؛

Merow  ،کلی فقط برای طور(. این الگوریتم به2013و همکاران 

شود و های حضور است اجرا میکه صرفاً بر پایه داده هاییسازیمدل

، Stohlgrenو  Kumarنقاط اندک را نیز دارد ) اجرا حتی با تعداد قابلیت

ها (. در این مطالعه مجموعه داده2007و همکاران،  Pearson؛ 2009

فرض گروه آموزشی و اعتبارسنجی تقسیم شدند و تنظیمات پیش دو به

Maxent های توزیع درنظر گرفته و حفظ شد. برای هر گونه نقشه

ها نیز ای در شرایط اقلیمی حال حاضر تهیه و برای ارزیابی مدلگونه

 .استفاده شد ROCاز منحنی 

 :(Boosted Regression Tree) پیشرفته رگرسیونی درخت مدل       

کاوی بر عنوان یک تکنیک دادهمدل درخت رگرسیونی پیشرفته به

 Boostingبندی و رگرسیونی همراه با الگوریتم طبقه هایدرخت اساس

(. این مدل برخالف 2015و همکاران،  Buiشده است )طراحی

پردازند، از روش بینی میمیانگین به پیشهایی که براساس الگوریتم

بین متغیرها  برازش و وتحلیل)تجزیه (Stage-wise) ایبرنده مرحلهپیش

 Naghibi کند )های گروه آموزش( و آمار ناپارامتری استفاده میو داده

بینی پیامدهای کمی تواند در پیش(. این مدل می2016و همکاران، 

کل تعداد نقاط جمع 

 آوری شده

وضعیت حفاظتی گونه در 

 IUCNفهرست سرخ 

وضعیت حفاظت گونه در 

 سطح ملی
 ردیف گونهنام فارسی  نام علمی گونه

107 LC حمایت نشده Felis silvestris 1 گربه وحشی 

191 LC حمایت شده Felis chaus 2 گربه جنگلی 

31 NT در خطر انقراض Felis margarita 3 گربه شنی 

30 NT در خطر انقراض Felis manul 4 گربه پاالس 

342 LC حمایت شده Caracal caracal 5 کاراکال 

64 LC حمایت شده Lynx lynx 6 سیاهگوش 

609 EN حمایت شده Panthera pardus saxicolor 7 پلنگ 

353 CR در خطر انقراض Acinonyx jubatus venaticus 8 پلنگیوز 
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استفاده  مورد بندی(طبقه )درخت شدهندیبطبقه یا رگرسیونی( )درخت

  (.2016و همکاران،  Yangقرار گیرد )
 بینیپیش برای مطالعه این در :زیستگاهی داغ مناطق بینیپیش       

 استفاده R افزارنرم در ایگونه توزیع مدل چهار از زیستگاهی داغ مناطق

صورت مجزا ای برای هر گونه بهبینی توزیع گونههای پیشنقشه. شد

 بینی مناطق داغ زیستگاهی همهتهیه گردید و در نهایت برای پیش

ها با یکدیگر جمع شده و برای هر یک از های به تفکیک مدلنقشه

چهار مدل مذکور یک نقشه جامع تهیه شد. در گام بعدی با استفاده 

هم چهار نقشه جامع روی  10.5ArcGis افزاراز تکنیک ضرب در نرم

شده و یک الگوی مشخص برای مناطق داغ زیستگاهی خانواده گذاری 

 سان در ایران توسط چهار مدل مختلف تعیین گردید. گربه

های ارزیابی مدل مطالعه کنونی جهت در: هامدل ارزیابی اعتبار       

 Receiver Operating) گیرنده یاتیعمل مشخصه ینمنح از ایگونه توزیع

Characteristic) منحنی استفاده شد. سطح زیرAUC) ) با احتمال برابر 

مستقل توسط  یرهایوابسته و متغ یرهایقدرت تشخیص میان متغ

(. مقادیر مختلف سطح 2004و همکاران،  Phillipsیک مدل است )

 5/0منحنی برابر با  چه سطح زیراست. چنان 1تا  5/0ن یزیر منحنی ب

برابر با  تصادفی بودن مدل بوده و اگر این مقدار کننده مشخصباشد، 

تواند نقاط حضور و عدم حضور را از باشد، مدل به بهترین نحو می 1

بیانگر یک  8/0تا  7/0بین  یکدیگر تفکیک نماید. سطح زیر منحنی

مدل عالی و سطح زیر منحنی بیش از  9/0تـا  8/0مدل خوب، بین 

و Phillips باشد )عالی مدل می قدرت تشخیص بسیار دهندهنشان 9/0

 (.Pearson  ،2007؛2004همکاران، 
 

 نتایج
 : سانان ایرانبینی مناطق داغ زیستگاهی گربهنقشه پیش       

بینی مدل جنگل شود، پیشالف مشاهده می-2طورکه در شکل همان

صورت پراکنده شرق ایران بهغرب تا شمالآن است که شمال بر تصادفی

سانان است، البته پتانسیل زیستگاهی بسیار باالیی برای گربهدارای 

هایی از مناطق خشک مرکزی ایران را عالوه بر این، این مدل بخش

بینی کرده است. سانان پیشنیز دارای پتانسیل حداکثری برای گربه

سانان در ایران براساس ب پتانسیل زیستگاهی گربه-2مطابق شکل 

هایی از های هیرکانی و بخشپشتیبان در جنگلمدل ماشین بردار 

است، این مدل مناطق مرکزی، شرقی  بینی شدهغرب ایران پیششمال

بینی سانان پیشگربه برای متوسط پتانسیل را دارای شرقی ایرانجنوب و

طورکه از ماهیت این مدل نموده است. مدل بیشینه آنتروپی همان

سانان را در بین گربه یستگاهیترین حد پتانسیل زمشخص است، بیش

های مورد مطالعه نمایش داده است. این مدل دامنه پراکنش سایر مدل

های کوهسانان را مطابق دامنه گسترش رشتهگربه زیستگاهی پتانسیل و

های مرکزی را در بیابان مناطقی البته است کرده بینیپیش زاگرس و البرز

با بررسی مدل درخت  نهایت در ج(.-2 )شکل است افزوده هاآن بر نیز ایران

 مدل این که رسید توان به این نتیجهد( می-2 )شکل رگرسیونی پیشرفته

 هایی پراکنده در شمالو لکه البرز کوهرشته غربی زاگرس، نیمه کوهرشته

 هایی با حداکثرعنوان زیستگاهراسان شمالی( را بهخ)استان  شرق ایران

  است. کرده بینیپیش سانانگربه خانواده برای زیستگاهی پتانسیل

 همان: سانانبینی جامع مناطق داغ زیستگاهی گربهپیش       

گذاری نتایج مناطق داغ همشود با رویمشاهده می 4طورکه در شکل 

( با استفاده از تکنیک ضرب 2زیستگاهی چهار مدل مذکور )شکل 

مناطقی که در هر چهار مدل مذکور  Arc GIS 10.5 ها در محیطالیه

ای با حداکثر عنوان منطقهاند تعیین و بهدارای ارزش سلولی یک بوده

دهد که بینی شد. نتایج این مدل نشان میپتانسیل زیستگاهی پیش

از  هاییشرق ایران، بخشای در شمالبخش خشک مرکزی ایران، لکه

هایی چنین لکهایالم و همهای کرمانشاه و کوه زاگرس در استانرشته

( دارای 2طور توأمان در هر چهار مدل )شکل در استان مازندران به

و در واقع مناطقی هستند که حداکثر  اندیک بوده سلولی ارزش

    اند.سانان در ایران را در بر گرفتهگربه پتانسیل زیستگاهی خانواده

سانان با گربهپوشانی مناطق داغ زیستگاهی خانواده هم       

با : مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست ایران

سانان ایران، توجه به نقشه جامع مناطق داغ زیستگاهی خانواده گربه

های های با ارزش حفاظتی باال برای این خانواده در استانزیستگاه

یزد، اصفهان، کرمانشاه، ایالم، کردستان، مازندران، خراسان شمالی و 

الف(. مناطق داغ زیستگاهی این -3واقع شده است )شکل  رضوی

کوه، توران، الر و تندوره تطابق های ملی سیاهخانواده در ایران با پارک

داشته و بنابراین حفاظت قابل توجهی بر این مناطق حاکم است. عالوه 

غار قوری قلعه، علم کوه، کوه دماوند، صنوبر  بر این مناطقی در حاشیه

شوند با ملی ایران محسوب می -ارس سرانی که آثار طبیعیشیروان، 

بینی شده در این پژوهش هایی از مناطق داغ زیستگاهی پیشلکه

زیست قرار دارند. داشته و تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط تطبیق

آباد، حیدری، بیستون و زریوار نیز وحش عباسهای حیاتپناهگاه

سان ده مناطق داغ زیستگاهی گربهمطابق نتایج این پژوهش در محدو
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ایران قرار دارند. مناطق حفاظت شده مانشت و قالرنگ، کوساالن، 

کوه، چهارباغ، بوزین و مرخیل، قالجه، سروالت و جواهردشت، بلس

البرز مرکزی، توران، سیاهکوه، کالمند، بافق، تندوره، قرچغه، ارس 

اشکورات، دوهزار چنین مناطق شکار ممنوع هشیالن، سیستان و هم

بزرگی جهان، الر، امامزاده علی، کوهو سه هزار، الموت شرقی، شاه

بینی انارک، آریز بافق، شیرکوه تفت با مناطق داغ زیستگاهی پیش

( تطابق داشته و تحت حفاظت سازمان 3شده در این پژوهش )شکل 

توان گفت مناطق داغ طورکلی میزیست قرار دارند. بهحفاظت محیط

منطقه تحت حفاظت  39سانان ایران مجموعاً با ستگاهی گربهزی

 سازمان حفاظت محیط زیست کشور تطابق دارد.

 

 

 
   

 

 

 
سانان براساس مدل جنگل تصادفی )الف(، مدل های خانواده گربهای برای گونهتوزیع گونههای ها( نقشههم گذاری )جمع الیه: روی2شکل

 ماشین بردار پشتیبان )ب(، مدل بیشینه آنتروپی )ج(، مدل درخت رگرسیونی پیشرفته )د(
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ملی -های ملی )ب(، با آثار طبیعیبندی سیاسی ایران )الف(، با پارکسانان با تقسیمپوشانی مناطق داغ زیستگاهی خانواده گربهنقشه هم: 3شکل 

 ممنوع )ه(.وحش )ج(، با مناطق حفاظت شده )د(، با مناطق شکار های حیات)پ(، با پناهگاه
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 سانان در ایران: نقشه جامع مناطق داغ زیستگاهی گربه4شکل

  

ای گونه توزیع هاینتایج اعتبارسنجی مدل :هامدل اعتبارسنجی       

سانان در ایران به تفکیک هر گونه های مختلف خانواده گربهبرای گونه

همواره  RFشده است. با توجه به این جدول مدل  داده نشان 2 جدول در

دهنده قابلیت را نشان داده است که نشان 9/0مقادیر عددی بیش از 

 هایگونه برای SVM مدل باشد.می عالی بسیار سطح در اعتماد

Panthera pardus saxicolor  وFelis silvestris  دارای قابلیت اعتماد

قابلیت اعتماد در سطح بسیار عالی  هادر سطح عالی و برای سایر گونه

 7/0از  بیش عددی مقدار  BRTو  MAXENT هایچنین مدلدارد. هم را

 باشد.می عالی بسیار و عالی خوب، اعتبار درجه بیانگر که اندداده نشان را
 

 مشخصه عملیاتی گیرنده منحنی براساس هامدل اعتبارسنجی: 2 جدول

BRT MAXENT SVM RF Species-model 

0/772 0/832 0/899 0/991 Felis silvestris 

0/762 0/847 0/913 0/998 Felis chaus 

0/935 0/812 0/99 0/928 Felis margarita 

0/88 0/855 0/97 0/994 Felis manul 

0/76 0/827 0/946 0/995 Caracal caracal 

0/896 0/898 0/959 0/997 Lynx lynx 

0/722 0/777 0/899 0/999 Panthera pardus saxicolor 

0/874 0/895 0/954 0/912 Acinonyx jubatus venaticus 

 

 بحث
تعیین مناطق داغ زیستگاهی برای حفاظت  حاضر با هدف مطالعه       

های عنوان گونهسانان ایران بهزیستی با درنظر گرفتن گربهموثر تنوع

نشان داد گربه پاالس با سیاه  ریزی شد. نتایج این پژوهشچتر طرح

چنین گربه غرب ایران و همگوش در امتداد رشته کوه البرز و شمال

های گرم و خشک مرکزی ایران شنی با یوزپلنگ آسیایی در زیستگاه

)پیرامون منطقه حفاظت شده و پارک ملی توران( توزیع مشترک 

صادفی و دست آمده نشان دادند که دو مدل جنگل تدارند. نتایج به

خزر را دارای پتانسیل زیستگاهی حداقلی  دریای حاشیه آنتروپی بیشینه

مدل ماشین بردار  بینیپیش براساس کهدرحالی است، کرده بینیپیش

پشتیبان و مدل درخت رگرسیونی پیشرفته مناطق مطلوبی برای 

رسد این تفاوت نظر میسانان در این منطقه قابل مشاهده است. بهگربه

سبب  و بنابراین همین موضوع ها بودهمدل بین ی از عدم قطعیتناش

ضرب در این پژوهش  تکنیک ها باالیه گذاریهمگیری از روش رویبهره

 قدرت گذاری افزایشهمکارگیری روش رویشده است. هدف از به

باشد. می زیستگاهی هایساختن الگوی پتانسیل بهینه و بینیپیش دقت

مطالعه مدل جنگل تصادفی همواره مقادیر عددی چنین در این هم

دهنده قابلیت اعتماد در سطح را نشان داده است که نشان 9/0بیش از 

و   Magness( و2001) و همکاران Yu. باشدبسیار عالی این مدل می

سازی مدل یبرا یجنگل تصادف مدل استفاده از پس از (2008) همکاران

بودن، انعطاف  یناپارامتر آن را یعملکرد باال لیدل ،یمکان ینیبشیو پ

مستقل  یرهایمتغ نیب لیو تحل هیتجز یبودن ساختار مدل برا ریپذ

گروه آموزش  یهاداده یتصادف میمدل به تقس تیحساس عدم ،و وابسته

 ند.اآن ذکر کرده یداریو پا (Robustness) یو اعتبارسنج

پتانسیل زیستگاهی این خانواده دادند  نشان نتایج حاضر مطالعه در       

مازندران، خراسان  کردستان، ایالم، کرمانشاه، اصفهان، یزد، هایاستان در

ها نیز سازی برای اغلب گونهو نتایج این مدل باشدشمالی و رضوی می

اند. بینی نمودهصورت بالقوه پتانسیل توزیع در این محدوده را پیشبه

سانان و وضعیت وص توزیع گربهمطالعات گوناگونی تاکنون درخص

که نتایج طوریبه ها در ایران انجام شده است،آن زیستگاهی و جمعیتی

دهد تنها در حدود نشان می (a 2016)و همکاران  Farhadiniaمطالعه 

کیلومترمربع از ایران زیست  242500فرد از گونه یوزپلنگ در  40

شکارچیان، تصادفات کند و کاهش تولیدمثل، مرگ ومیر ناشی از می

سان در ایران ترین علل کاهش جمعیت این گربهای از مهمجاده

( 2012)و همکاران  Farhadiniaدیگر  . نتایج مطالعهشودمحسوب می

عنوان نقطه داغ زیستگاهی برای گربه شرق ایران بهنشان داد که شمال

های انسانی سبب تخریب شود و توسعه فعالیتپاالس محسوب می

و  Ghadirianهای نتایج پژوهش. های این جاندار شده استیستگاهز

 محدود ایران داده است توزیع گربه شنی در نیز نشان (2016) همکاران

شود. نتایج می شرقجنوب و شرق مرکز، در بیابانی هایزیستگاه به

رابطه  در (b 2016) و همکاران Ghoddousiحاصل از پژوهش 
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استان از کشور ایران پراکنش  27این گونه در  با گربه وحشی نشان داد

ها انسانی های طبیعی نزدیک به سکونتگاهداشته و عموماً در زیستگاه

جز در مناطق بیابانی و بسیار مرتفع مشاهده شده است. گستره به

غرب و غرب ایران پراکنش سیاهگوش نیز در ایران در شمال، شمال

ترین تهدید شکارچیان بزرگ گزارش شده است که مرگ میر ناشی از

(. در 2016و همکاران،  Mousaviبرای این گونه شناخته شده است )

که اغلب مناطق ایران عالوه بر این (a 2016)و همکاران   Saneiمطالعه

های مطلوب برای پلنگ معرفی نموده به حفاظت عنوان زیستگاهرا به

اظت غیرمستقیم حف جهت Capra aegagrus یعنی گونه این اصلی طعمه

 (b 2016)و همکاران   Saneiمطالعه دیگر است. شده توصیه ایرانی پلنگ

 کیلومتر 343/38درخصوص گربه جنگلی نشان داد که این گونه در 

حفاظت  چهارگانه تحت مناطق مساحت کل از ٪5/23مربع، معادل

نتایج تمام مطالعات  .کندایران زیست می زیست محیط حفاظت سازمان

پوشانی نسبی داشته و نقشه مناطق یادشده با نتایج پژوهش حاضر هم

که در هریک طوریکند. بهسانان ایران را تأیید میداغ زیستگاهی گربه

چنین مدل نهایی مناطق مرکزی و بیابانی و ها به تنهایی و هماز مدل

گروه از پستانداران نیمه بیابانی همواره جزو مناطق مطلوب برای این 

چنین از نکات قابل اهمیت و متفاوت این بینی شده است. همپیش

بینی مناطق مطلوب مطالعه با مطالعات صورت گرفته تاکنون پیش

ها و مدل باشد که در تمامی مدلزیستگاهی در نوار غربی کشور می

   خوبی در مطالعه حاضر نشان داده شده است.نهایی این امر به
سانان مناطق داغ زیستگاهی گربهگذاری همنتایج حاصل از روی       

نشان داد که این دو الیه نیز شبکه مناطق حفاظت شده ایران  با

مناطق داغ زیستگاهی اشتراکات بسیار اندکی با یکدیگر دارند. در واقع 

مناطقی خارج از محدوده مناطق  عمدتاً سانانگربه شده برای بینیپیش

هایی از مرکز ایران و تعداد باشند. تنها در بخشحفاظت شده ایران می

شرق ایران اندکی از مناطق حفاظت شده در غرب، شمال و شمال

هایی را با مناطق حفاظت پوشانیبینی شده هممناطق مطلوب پیش

سیل زیستگاهی پتانحاضر  حال نشان دادند. ازجمله مناطقی که در شده

 سانان ایران را دارا برای حفاظت از گربه مناسبیو توانایی  باال

کوه، توران، الر و تندوره های ملی سیاهپارکتوان به: باشند، میمی

های برای گونهمساحت اندکی از کشور ایران اشاره نمود. در مجموع 

 دکمساحت انپوشش داده نشدن همین  مطلوبیت داشته وسانان گربه

آینده بقای این گروه ارزشمند از در نیز توسط شبکه حفاظتی کشور 

 بنابراین باتوجه .روبرو خواهد نمود بسیاری خطرات را با ایران پستانداران

 پستانداران از حفاظت برای راه نموثرتری کهاین به

، شناسایی مناطق داغ زیستگاهی است هاآن هایزیستگاه از حفاظت

 های مختلف پستانداران اهمیت باالیی داشته و خانوادهها و راسته

مناطق حفاظت شده و مدیریت بهینه  تاسیسریزی تواند در برنامهمی

در راستای تکمیل این تحقیق، به  .مناطق مذکور موثر واقع شود

عالوه بر پارامترهای  آتی مطالعات در شودمی توصیه عالقمندان و محققان

مقیاس کالن از سایر متغیرهای  در تغیر تأثیرگذارعنوان یک ماقلیمی به

چنین ها نیز استفاده شود. هممحیطی تأثیرگذار بر پراکنش گونه

ای و مدل گروهی های توزیع گونهشود از سایر مدلپیشنهاد می

(Ensemble) گیری گردد.جهت کاهش عدم اطمینان در نتایج بهره 
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