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چکیده
در دهههای اخیر مقدار قابل توجهی از پژوهشها بر روی پیشبینی پتانسیلهای توزیع جغرافیایی گونهها با هدف تعیین محدودههای داغ
زیستگاهی متمرکز شدهاند .با توجه به موقعیت خاص ایران و برخورداری از زیستگاههای متنوع و همچنین محدودیتهای موجود در کشور به
نظر میرسد حفاظت از محدودههای داغ زیستگاهی موثرترین راه برای حفاظت از بسیاری از گونهها درچشماندازهای بزرگ باشد .هدف این
مطالعه نشان دادن مناطق داغ زیستگاهی هشت گونه از خانواده گربهسانان ایران است که میتواند نقشی کلیدی در حفاظت تنوع زیستی کشور
داشته باشد .این پژوهش با استخراج  19متغیر اقلیمی از پایگاه داده Worldclimو دادههای حضور خانواده گربهسانان آغاز شد .مدلسازی توزیع
گونهای با استفاده از چهار مدل  MAXENT ،SVM ،RFو  BRTدر نرمافزار  Rانجام شد .پس از رویهمگذاری نقشههای توزیع گونهها نقشه
پیشبینی مناطق داغ زیستگاهی گربهسانان به تفکیک هر مدل تهیه شد .در نهایت برای ایجاد یک مدل با درجه اطمینان باال ،نقشه جامع مناطق داغ
زیستگاهی با روش رویهمگذاری (ضرب الیهها) برای گربهسانان ایران تهیه شد .این پژوهش بخش مرکزی ایران ،لکههایی در شمالشرق ایران
و بخشهایی از رشتهکوه زاگرس را بهعنوان مناطق داغ زیستگاهی برای گربهسانان معرفی میکند .رویهمگذاری نقشه پیشبینی مناطق داغ
زیستگاهی گربهسانان با مناطق حفاظت شده نشان داد الگوی پتانسیل زیستگاهی گربهسانان همپوشانی نسبتاً کمی با مناطق حفاظت شده دارد و
مجموعاً با  39منطقه تحت حفاظت همپوشانی نسبی دارد .نتایج حاصل از اعتبارسنجی نشان داد در بین مدلهای مورد استفاده ،مدل  RFقابلیت
اعتماد در سطح بسیار عالی را دارد.
کلمات کلیدی :مناطق داغ زیستگاهی ،گربهسانان ،مدلسازی توزیع گونهای ،حفاظت تنوع زیستی
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولf_ahmadzade@sbu.ac.ir :
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ابراهیمی و همکاران

مقدمه
با افزایش تأثیر انسان بر تنوعزیستی و انقراض گونهها ( Saneiو
همکاران ،)2016 a،عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر توزیع گونهها در
طرحریزی مناطق حفاظت شده و حفاظت تنوع زیستی اهمیت قابل
توجهی یافتهاند ( .)1972 ،Whittakerعلیرغم ارزش و اهمیت این
متغیرها ،دادههای موجود درخصوص توزیع و غنای گونهها در بیشتر
مناطق ناقص بوده و قابل استناد نیست ( Rondininiو همکاران،
 .)2006روشهای مدلسازی میتوانند برای غلبه بر محدودیتهای
اطالعاتی موجود ،جهت حفاظت تنوعزیستی مورد استفاده قرار گیرند.
بهعنوان مثال با شناسایی مناطق داغ زیستگاهی با استفاده از مدلسازی
میتوان گامی مهم در حفاظت تنوع زیستی برداشت ( Gioiaو ،Pigott
2000؛  Lehmannو همکاران2002 ،؛  Luotoو همکاران2004 ،؛
 Parviainenو همکاران .)2009 ،همچنین از این اطالعات میتوان
برای کمک به ایجاد راهبردهای حفاظت و یا پیشبینی الگوهای تنوع
زیستی تحت تغییرات اقلیمی آینده استفاده کرد ) Guisanو ،Theurillat
 Algar ،2000و همکاران .)2009 ،این مدلها میتوانند به درک از
الگوهای تنوعزیستی و فرآیندهای شکلگیری آن کمک کنند (،Moser
2005؛  Thuillerو همکاران2006 ،؛  Nogues- Bravoو همکاران،
 .)2008مدلهای توزیع گونهای بین دادههای حضور گونهها و مجموعه
متغیرهای محیطی بهصورت آماری ارتباط ایجاد کرده ( Guisanو
 )2000 ،Zimmermannو با تکیه بر محیطزیست و مفهوم آشیان
بومشناختی شامل محدودیتهای زیستی و پراکندگی معرفی شده
توسط هاچینسون ( )1957به پیشبینی توزیع گونهای میپردازند
(2000 ،Pulliam؛  .) 2007 ،Soberonامروزه روشهای توزیع گونهای
) (Species Distribution Modelپرکاربردترین روش برای شناسایی
نقاط داغ تنوعزیستی محسوب شده و پژوهشهای برنامهریزی حفاظت
برای توسعه نظریهها و ابزارهای طراحی شبکههای ذخیرهگاهی کارآمد
گسترش یافتهاند ( Williamsو 2000 ،Araujo؛ 2002 ،Ferrier؛ Cabeza
و همکاران 2004 ،؛ Plattsو همکاران2008 ،؛  Koو همکاران.)2014 ،
پیشبینی توزیع برای گونهها با استفاده از  SDMsمعموالً برای برنامهریزی
حفاظت استفاده میشود ( Andelmanو 2002 ،Willig؛ .)1998 ،Austin
در ایران مطالعات اندکی درخصوص تعیین مناطق داغ زیستگاهی
انجام شده است .فراشی و شریعتی ( )2017به تعیین نقاط داغ تنوع
زیستی برای پستانداران خشکی فهرست سرخ  IUCNایران پرداختند.
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در این مطالعه با به کار گیری  10مدل توزیع گونهای و ارزیابی نتایج
بر اساس آماره مبتنی بر سطح آستانه ( )TSS=True skill statisticو
آماره سطح زیر منحنی ) )AUC=Area Under the Curveمشخص
گردید که همه مدلها برای این مدلسازی مناسب بوده است .این
پزوهش نشان داد  %27مساحت کل ایران بهعنوان زیستگاههای داغ
تنوع زیستی برای پستانداران تهدید شده محسوب میشوند که فقط
 %57از این مناطق در حال حاضر در محدوده مناطق حفاظت شده
کشور قرار دارند (  Farashiو  Momeni Dehaghi .)2017، Shariatiو
همکاران ( )2013لکههای زیستگاهی پارک ملی گلستان را با استفاده
از روش  Marxanو دادههای حضور مجموعهای از جانوران شاخص
پارک و متغییرهای محیطی مربوط به هر گونه شناسایی کردند .نتایج
نشان داد که این روش قابلیت مناسبی در برنامهریزی حفاظت نظاممند
و شناسایی لکههای زیستگاهی دارد .همچنین شیخیئیالنلو و کریمی
( )1394نیز به تعیین کانونهای تمرکز با اولویت باالی حفاظتی برای
پرندگان شهرستان نقده پرداختند ،در این مطالعه  144گونه پرنده در
شهرستان نقده شناسایی و اطالعات حضور آنها جمعآوری و با استفاده
از سامانه اطالعات جغرافیایی ( )GISمورد تحلیل قرار گرفت .نقشههای
بهدست آمده از نتایج مطالعه نشان داد که در شهرستان نقده بیشترین
ارزش عددی سلولها متعلق به مناطق بوممرز ( )Ecotoneاست .شناسایی
و معرفی زیستگاه مناسب پستانداران در جهت اهداف مدیریتی و تعین
زیستگاههای مطلوب با روشهای عملی در ایران کمتر صورت گرفته و
چنین مطالعاتی میتواند برای مدیریت زیستگاههای حیاتوحش مفید
باشد (سرهنگزاده و همکاران .)1390 ،از آنجاکه نرخ انقراض بسیار
افزایش یافته است ،ضرورت دارد مناطق مستعدتر جهت حفاظت از
گونههای حیاتوحش شناسایی گردد .بهنظر میرسد شکستهای
حفاظت حیاتوحش ایران مربوط به کمبود منابع مالی ،اطالعات ناقص
و انتخاب ناکارآمد شبکههای زیستگاهی جهت حفاظت است ( Momeni
 Dehaghiو همکاران .)2013 ،لذا تعیین نقاط داغ زیستگاهی کشور
براساس اطالعات حضور ضرورتی دوچندان مییابد .هدف اصلی این
پژوهش توصیف الگوهای مناطق داغ زیستگاهی در شرایط اقلیمی کنونی
برای خانواده گربهسانان در ایران است .در این مطالعه به پیشبینی
مناطق داغ زیستگاهی خانواده گربهسانان در ایران که شامل یوزپلنگ
( ،)Acinonyx jubatusپلنگ ( ،)Panthera pardusگربهجنگلی ( Felis
 ،)chausکاراکال ( ،)Caracal caracalگربه شنی (،)Felis margarita
سیاهگوش ( ،)Lynx lynxگربه وحشی ( )Felis silvestrisو گربه پاالس
( )Otocolobus manulمیباشد ،پرداخته شد که در میان
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گونههای مورد مطالعه وضعیت حفاظتی یوزپلنگ بهشدت در معرض
خطر انقراض ،پلنگ در معرض خطر و گونههای گربه شنی و گربه پاالس
گونههایی نزدیک به تهدید در فهرست سرخ سازمان جهانی حفاظت
از طبیعت است .مطالعه حاضر به تهیه نقشه پیشبینی مناطق داغ
زیستگاهی گربهسانان با استفاده از روش رویهمگذاری نتایج مدلهای
درخت رگرسیون تقویت شده ()BRT=Boosted Regression Tree
( ،)2001 ،Friedmanمدل ماشین بردار پشتیبان ()1995 ،Vapnik
( ،)SVM=Support Vector Machinesمدل جنگل تصادفی (= RF
 )2001 ،Breiman( )Random Forestو مدل بیشینه آنتروپی
( )2006 ،Philips( )Maxent=Maximum Entropyپرداخته است.
نتایج این مطالعه میتواند برای مدیران زیستگاهها خانواده گربهسانان
در ایران مفید واقع شده و در جهت برنامهریزی حفاظتی و تجدید نظر
در محدودههای مناطق حفاظت شده ایران موثر واقع شود.
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مجموع هشت گونه بوده که پس از جمعآوری در محیط نرمافزار
 Diva-GIS version7.5.0.0صحت نقاط حضور کنترل گردید (Hijman
و همکاران2005 ،؛ ( )http://www.diva-gis.orgجدول  .)1پس از
انجام تجزیه و تحلیلهای مربوط به کنترل صحت نقاط حضور و برای
جلوگیری از احتمال استفاده از دادههای تکراری ،در محیط نرمافزار
 ArcGIS10.5نقاط حضور تکراری حذف شدند .در نهایت مجموعاً
 629نقطه حضور برای مجموع  8گونه در مدلسازیهای توزیع گونهای
شرکت داده شد .در میان نقاط ثبتشده  70درصد بهعنوان نقاط گروه
آموزش ( )Training groupو  30درصد باقیمانده بهعنوان گروه
اعتبارسنجی ( )Validation groupبهطور تصادفی انتخاب شدند.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :کشور ایران با مساحت  1648195کیلومتر
مربع در نیمه جنوبی منطقه معتدل شمالی بین ΄ °25 ،03و ΄39 °،47
عرض شمالی از خط استوا و ΄ °44 ،14و ΄ °63 ،20طول شرقی از
نصف النهار گرینویچ (شکل )1و در جنوبغرب منطقه پالئارکتیک
واقع شده و دارای غنا و تنوع گونهای باالیی از فون و فلور است .ایران
محل برخورد سه ناحیۀ جغرافیای زیستی پالئارکتیک ،آفروتروپیک و
اورینتال است .قسمت اعظم کشور در ناحیه پالئارتیک قرار داشته و
بهطور وسیعی جانوران پالئارکتیک غربی را در خود جای داده است.
تنوع زیستگاهها در ایران بهواسطۀ وجود رشته کوههای البرز و زاگرس
و همچنین دو منبع عظیم آبی در شمال و جنوب ایجاد شده است .این
کشور روی کمربند بیابانی جهان واقع شده و حدود  %60از گسترۀ آن
را نواحی بیابانی و نیمهبیابانی تشکیل میدهد (کابلی و همکاران،
 .)1395فقط جنگلهای هیرکانی واقع در اطراف دریای خزر دارای
آب و هوای مرطوب با پوشش گیاهی غنی هستند (.)1998 ،Akhani
جمعآوری نقاط حضور :نقاط حضور گونههای خانواده گربهسانان
از طریق پایگاههای اطالعات شخصی ،نقاط حضور جمعآوری شده
توسط کارشناسان و محیطبانان با سابقه سازمان حفاظت محیط زیست،
نشریات علمی ،اطلس پستانداران ایران (کرمی و همکاران )1395 ،و
پایگاه دادهای آنالین اطالعات جهانی تنوع زیستی ( )GBIFجمعآوری
شده است .این دادهها شامل  1727نقطه حضور از

شکل :1موقعیت منطقه مورد مطالعه و تنوع اقلیمی ایران

متغیرهای اقلیمی پیشبینی کننده :در پژوهش حاضر از  19متغیر
مشهور اقلیمی ( )Bioclimبا وضوح  5کیلومتری ( 2/5دقیقه) استفاده شد.
این دادهها از پایگاه دادهای  WorldClimکه برای مدلسازیها آماده
سازی شدهاند ،استخراج گردید ( Hijmansو همکاران .)2005 ،این
پایگاه داده شامل مجموعهای از الیههای آب و هوایی جهانی است که
بهطور گستردهای در تجزیه و تحلیل محیطزیست و مدلسازی توزیع
گونهها کاربرد دارد ( Quinteroو 2013 ،Wiens؛ Fernandez-Martínez
و همکاران2014 ،؛  Zhao eو همکاران2017 ،؛  Xingو همکاران،
 .)2017سپس با استفاده از آزمون پیرسون میزان همبستگی خطی
بین دو متغیر تصادفی مورد سنجش قرار گرفت (.)2009 ،Benesty
آزمون همبستگی پیرسون با بهرهگیری از نرمافزار  Rبا ضریب اطمینان
 0/75انجام شد و بدینترتیب متغیرهای دارای همبستگی باال از فرایند
مدلسازی حذف و متغیرهای مستقل به تفکیک برای هرکدام از هشت
گونه مورد مطالعه انتخاب شدند.
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جدول :1وضعیت حفاظتی و تعداد نقاط حضور گونههای گربهسان ( )FELIDAEاز راسته  CARNIVORAبررسی شده در پژوهش
ردیف

نام فارسی گونه

نام علمی گونه

1
2
3
4
5
6
7
8

گربه وحشی
گربه جنگلی
گربه شنی
گربه پاالس
کاراکال
سیاهگوش
پلنگ
یوزپلنگ

Felis silvestris
Felis chaus
Felis margarita
Felis manul
Caracal caracal
Lynx lynx
Panthera pardus saxicolor
Acinonyx jubatus venaticus

مدلهای یادگیری ماشینی
مدل جنگل تصادفی ( :)Random Forestمدل جنگل تصادفی
یکی از روشهای مدلسازی درخت تصمیم است ( Shataeeو همکاران،
 )2011بهگونهای که از تلفیق نتایج بهدستآمده درختهای مختلف،
نتیجه یا برآورد نهایی را ارائه میدهد .در مسائل مربوط به رگرسیون،
جنگل تصادفی تعداد اختیاری از درختان ناآزموده (زیرمجموعهای از
متغیرهای مستقل) است که نتایج واکنش این درختان بهصورت
ترکیبی جهت تخمین صحیح متغیرهای وابسته مورداستفاده قرار
میگیرد ( Shruthiو همکاران .)2014 ،نمونهگیری تصادفی از اطالعات
و متغیرها ،بهصورت خودکار و تکرارشونده جهت تولید انبوهی از
درختان رگرسیونی انجام میشود .برای تعیین تعداد بهینه درختان،
ابتدا یک تعداد درخت اولیه جهت تولید گراف تغییرات میانگین
مربعات خطا ( )MSEدر مقابل تعداد خاص درختان نمونه آموزشی و
ارزیابی است ،مورداستفاده قرار میگیرد.
مدل ماشین بردار پشتیبان (:)Support Vector Machine
مدل ماشین بردار پشتیبان یکی از مدلهایی ماشینی یادگیری نظارت
شده است که جهت طبقهبندی تفکیکی گروهها بهکار میرود (،Wang
 SVM .)2005را میتوان برای دو هدف طبقهبندی و رگرسیون مورد
استفاده قرار داد ( Cristianiniو  .)2000 ،Shaweاین مدل حاوی انواع
مختلفی از توابع طبقهبندی است که قادر به ارزیابی خطاها و بهینه
سازی اطالعات هستند و نیاز بهحداقل میزان تنظیم مدل دارند
( .)1996 ،Joachimsدر مدل ماشین بردار پشتیبان اگر دادهها (متغیرهای
مستقل و وابسته) بهصورت خطی مجزا از هم باشند ،این مدل قادر به
ارائه ماشینهای خطی برای تولید یک سطح بهینه ،دادهها را با خطای
4

وضعیت حفاظت گونه در

وضعیت حفاظتی گونه در

کل تعداد نقاط جمع

سطح ملی

فهرست سرخ IUCN

آوری شده

حمایت نشده
حمایت شده
در خطر انقراض
در خطر انقراض
حمایت شده
حمایت شده
حمایت شده
در خطر انقراض

LC

107
191
31
30
342
64
609
353

LC
NT
NT
LC
LC
EN
CR

کم و حداکثر فاصله میان صفحه و نزدیکترین نقاط آموزشی (بردارهای
پشتیبان) ،تفکیک مینماید ( Pourghasemiو همکاران.)2013 ،
مدل بیشینه آنتروپی ( :)Maximum Entropyبرای مدلسازی
نرمافزار R

توزیع گونهای با مدل بیشینه آنتروپی از بسته  dismoدر
استفاده شد ( Hijmansو همکاران Maxent .)2016 ،یکی از رایجترین
الگوریتمهای مورد استفاده برای هدف پیشبینی پتانسیل توزیع یک
گونه است ( Phillipsو همکاران2006 ،؛  Phillipsو 2008 ،Dudik؛
 Petersonو همکاران2007 ،؛  Ortega-Huertaو 2008 ،Peterson؛
 Merowو همکاران .)2013 ،این الگوریتم بهطورکلی فقط برای
مدلسازیهایی که صرفاً بر پایه دادههای حضور است اجرا میشود و
قابلیت اجرا حتی با تعداد نقاط اندک را نیز دارد ( Kumarو ،Stohlgren
2009؛  Pearsonو همکاران .)2007 ،در این مطالعه مجموعه دادهها
به دو گروه آموزشی و اعتبارسنجی تقسیم شدند و تنظیمات پیشفرض
 Maxentدرنظر گرفته و حفظ شد .برای هر گونه نقشههای توزیع
گونهای در شرایط اقلیمی حال حاضر تهیه و برای ارزیابی مدلها نیز
از منحنی  ROCاستفاده شد.
مدل درخت رگرسیونی پیشرفته (:)Boosted Regression Tree
مدل درخت رگرسیونی پیشرفته بهعنوان یک تکنیک دادهکاوی بر
اساس درختهای طبقهبندی و رگرسیونی همراه با الگوریتم Boosting
طراحیشده است ( Buiو همکاران .)2015 ،این مدل برخالف
الگوریتمهایی که براساس میانگین به پیشبینی میپردازند ،از روش
پیشبرنده مرحلهای (( )Stage-wiseتجزیهوتحلیل و برازش بین متغیرها
و دادههای گروه آموزش) و آمار ناپارامتری استفاده میکند (Naghibi
و همکاران .)2016 ،این مدل میتواند در پیشبینی پیامدهای کمی
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(درخت رگرسیونی) یا طبقهبندیشده (درخت طبقهبندی) مورد استفاده
قرار گیرد ( Yangو همکاران.)2016 ،
پیشبینی مناطق داغ زیستگاهی :در این مطالعه برای پیشبینی
مناطق داغ زیستگاهی از چهار مدل توزیع گونهای در نرمافزار  Rاستفاده
شد .نقشههای پیشبینی توزیع گونهای برای هر گونه بهصورت مجزا
تهیه گردید و در نهایت برای پیشبینی مناطق داغ زیستگاهی همه
نقشههای به تفکیک مدلها با یکدیگر جمع شده و برای هر یک از
چهار مدل مذکور یک نقشه جامع تهیه شد .در گام بعدی با استفاده
از تکنیک ضرب در نرمافزار  ArcGis 10.5چهار نقشه جامع رویهم
گذاری شده و یک الگوی مشخص برای مناطق داغ زیستگاهی خانواده
گربهسان در ایران توسط چهار مدل مختلف تعیین گردید.
ارزیابی اعتبار مدلها :در مطالعه کنونی جهت ارزیابی مدلهای
توزیع گونهای از منحنی مشخصه عملیاتی گیرنده ( Receiver Operating

 )Characteristicاستفاده شد .سطح زیر منحنی ) )AUCبرابر با احتمال
قدرت تشخیص میان متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل توسط
یک مدل است ( Phillipsو همکاران .)2004 ،مقادیر مختلف سطح
زیر منحنی بین  0/5تا  1است .چنانچه سطح زیر منحنی برابر با 0/5
باشد ،مشخص کننده تصادفی بودن مدل بوده و اگر این مقدار برابر با
 1باشد ،مدل به بهترین نحو میتواند نقاط حضور و عدم حضور را از
یکدیگر تفکیک نماید .سطح زیر منحنی بین  0/7تا  0/8بیانگر یک
مدل خوب ،بین  0/8تـا  0/9مدل عالی و سطح زیر منحنی بیش از
 0/9نشاندهنده قدرت تشخیص بسیار عالی مدل میباشد ( Phillipsو
همکاران2004 ،؛ .)2007 ،Pearson

نتایج
نقشه پیشبینی مناطق داغ زیستگاهی گربهسانان ایران:
همانطورکه در شکل -2الف مشاهده میشود ،پیشبینی مدل جنگل
تصادفی بر آن است که شمالغرب تا شمالشرق ایران بهصورت پراکنده
دارای پتانسیل زیستگاهی بسیار باالیی برای گربهسانان است ،البته
عالوه بر این ،این مدل بخشهایی از مناطق خشک مرکزی ایران را
نیز دارای پتانسیل حداکثری برای گربهسانان پیشبینی کرده است.
مطابق شکل -2ب پتانسیل زیستگاهی گربهسانان در ایران براساس
مدل ماشین بردار پشتیبان در جنگلهای هیرکانی و بخشهایی از
شمالغرب ایران پیشبینی شده است ،این مدل مناطق مرکزی ،شرقی
و جنوبشرقی ایران را دارای پتانسیل متوسط برای گربهسانان پیشبینی
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نموده است .مدل بیشینه آنتروپی همانطورکه از ماهیت این مدل
مشخص است ،بیشترین حد پتانسیل زیستگاهی گربهسانان را در بین
سایر مدلهای مورد مطالعه نمایش داده است .این مدل دامنه پراکنش
و پتانسیل زیستگاهی گربهسانان را مطابق دامنه گسترش رشتهکوههای
البرز و زاگرس پیشبینی کرده است البته مناطقی را در بیابانهای مرکزی
ایران نیز بر آنها افزوده است (شکل -2ج) .در نهایت با بررسی مدل درخت
رگرسیونی پیشرفته (شکل -2د) میتوان به این نتیجه رسید که این مدل
رشتهکوه زاگرس ،نیمه غربی رشتهکوه البرز و لکههایی پراکنده در شمال
شرق ایران (استان خراسان شمالی) را بهعنوان زیستگاههایی با حداکثر
پتانسیل زیستگاهی برای خانواده گربهسانان پیشبینی کرده است.
پیشبینی جامع مناطق داغ زیستگاهی گربهسانان :همان
طورکه در شکل  4مشاهده میشود با رویهمگذاری نتایج مناطق داغ
زیستگاهی چهار مدل مذکور (شکل  )2با استفاده از تکنیک ضرب
الیهها در محیط  Arc GIS 10.5مناطقی که در هر چهار مدل مذکور
دارای ارزش سلولی یک بودهاند تعیین و بهعنوان منطقهای با حداکثر
پتانسیل زیستگاهی پیشبینی شد .نتایج این مدل نشان میدهد که
بخش خشک مرکزی ایران ،لکهای در شمالشرق ایران ،بخشهایی از
رشتهکوه زاگرس در استانهای کرمانشاه و ایالم و همچنین لکههایی
در استان مازندران بهطور توأمان در هر چهار مدل (شکل  )2دارای
ارزش سلولی یک بودهاند و در واقع مناطقی هستند که حداکثر
پتانسیل زیستگاهی خانواده گربهسانان در ایران را در بر گرفتهاند.
همپوشانی مناطق داغ زیستگاهی خانواده گربهسانان با
مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست ایران :با
توجه به نقشه جامع مناطق داغ زیستگاهی خانواده گربهسانان ایران،
زیستگاههای با ارزش حفاظتی باال برای این خانواده در استانهای
یزد ،اصفهان ،کرمانشاه ،ایالم ،کردستان ،مازندران ،خراسان شمالی و
رضوی واقع شده است (شکل -3الف) .مناطق داغ زیستگاهی این
خانواده در ایران با پارکهای ملی سیاهکوه ،توران ،الر و تندوره تطابق
داشته و بنابراین حفاظت قابل توجهی بر این مناطق حاکم است .عالوه
بر این مناطقی در حاشیه غار قوری قلعه ،علم کوه ،کوه دماوند ،صنوبر
شیروان ،ارس سرانی که آثار طبیعی -ملی ایران محسوب میشوند با
لکههایی از مناطق داغ زیستگاهی پیشبینی شده در این پژوهش
تطبیق داشته و تحت حفاظت سازمان حفاظت محیطزیست قرار دارند.
پناهگاههای حیاتوحش عباسآباد ،حیدری ،بیستون و زریوار نیز
مطابق نتایج این پژوهش در محدوده مناطق داغ زیستگاهی گربهسان
5
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ایران قرار دارند .مناطق حفاظت شده مانشت و قالرنگ ،کوساالن،
بوزین و مرخیل ،قالجه ،سروالت و جواهردشت ،بلسکوه ،چهارباغ،
البرز مرکزی ،توران ،سیاهکوه ،کالمند ،بافق ،تندوره ،قرچغه ،ارس
سیستان و همچنین مناطق شکار ممنوع هشیالن ،اشکورات ،دوهزار
و سه هزار ،الموت شرقی ،شاهجهان ،الر ،امامزاده علی ،کوهبزرگی

انارک ،آریز بافق ،شیرکوه تفت با مناطق داغ زیستگاهی پیشبینی
شده در این پژوهش (شکل  )3تطابق داشته و تحت حفاظت سازمان
حفاظت محیطزیست قرار دارند .بهطورکلی میتوان گفت مناطق داغ
زیستگاهی گربهسانان ایران مجموعاً با  39منطقه تحت حفاظت
سازمان حفاظت محیط زیست کشور تطابق دارد.

شکل :2رویهم گذاری (جمع الیهها) نقشههای توزیع گونهای برای گونههای خانواده گربهسانان براساس مدل جنگل تصادفی (الف) ،مدل
ماشین بردار پشتیبان (ب) ،مدل بیشینه آنتروپی (ج) ،مدل درخت رگرسیونی پیشرفته (د)
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شکل  :3نقشه همپوشانی مناطق داغ زیستگاهی خانواده گربهسانان با تقسیمبندی سیاسی ایران (الف) ،با پارکهای ملی (ب) ،با آثار طبیعی-ملی
(پ) ،با پناهگاههای حیاتوحش (ج) ،با مناطق حفاظت شده (د) ،با مناطق شکار ممنوع (ه).
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شکل :4نقشه جامع مناطق داغ زیستگاهی گربهسانان در ایران

اعتبارسنجی مدلها :نتایج اعتبارسنجی مدلهای توزیع گونهای
برای گونههای مختلف خانواده گربهسانان در ایران به تفکیک هر گونه
در جدول  2نشان داده شده است .با توجه به این جدول مدل  RFهمواره
مقادیر عددی بیش از  0/9را نشان داده است که نشاندهنده قابلیت
اعتماد در سطح بسیار عالی میباشد .مدل  SVMبرای گونههای
 Panthera pardus saxicolorو  Felis silvestrisدارای قابلیت اعتماد
در سطح عالی و برای سایر گونهها قابلیت اعتماد در سطح بسیار عالی
را دارد .همچنین مدلهای  MAXENTو  BRTمقدار عددی بیش از 0/7
را نشان دادهاند که بیانگر درجه اعتبار خوب ،عالی و بسیار عالی میباشد.
جدول  :2اعتبارسنجی مدلها براساس منحنی مشخصه عملیاتی گیرنده
Species-model
Felis silvestris
Felis chaus
Felis margarita
Felis manul
Caracal caracal
Lynx lynx
Panthera pardus saxicolor
Acinonyx jubatus venaticus

RF
0/991
0/998
0/928
0/994
0/995
0/997
0/999
0/912

SVM
0/899
0/913
0/99
0/97
0/946
0/959
0/899
0/954

MAXENT
0/832
0/847
0/812
0/855
0/827
0/898
0/777
0/895

BRT
0/772
0/762
0/935
0/88
0/76
0/896
0/722
0/874

بحث
مطالعه حاضر با هدف تعیین مناطق داغ زیستگاهی برای حفاظت
موثر تنوعزیستی با درنظر گرفتن گربهسانان ایران بهعنوان گونههای
چتر طرحریزی شد .نتایج این پژوهش نشان داد گربه پاالس با سیاه
گوش در امتداد رشته کوه البرز و شمالغرب ایران و همچنین گربه
8

شنی با یوزپلنگ آسیایی در زیستگاههای گرم و خشک مرکزی ایران
(پیرامون منطقه حفاظت شده و پارک ملی توران) توزیع مشترک
دارند .نتایج بهدست آمده نشان دادند که دو مدل جنگل تصادفی و
بیشینه آنتروپی حاشیه دریای خزر را دارای پتانسیل زیستگاهی حداقلی
پیشبینی کرده است ،درحالیکه براساس پیشبینی مدل ماشین بردار
پشتیبان و مدل درخت رگرسیونی پیشرفته مناطق مطلوبی برای
گربهسانان در این منطقه قابل مشاهده است .بهنظر میرسد این تفاوت
ناشی از عدم قطعیت بین مدلها بوده و بنابراین همین موضوع سبب
بهرهگیری از روش رویهمگذاری الیهها با تکنیک ضرب در این پژوهش
شده است .هدف از بهکارگیری روش رویهمگذاری افزایش قدرت
دقت پیشبینی و بهینه ساختن الگوی پتانسیلهای زیستگاهی میباشد.
همچنین در این مطالعه مدل جنگل تصادفی همواره مقادیر عددی
بیش از  0/9را نشان داده است که نشاندهنده قابلیت اعتماد در سطح
بسیار عالی این مدل میباشد Yu .و همکاران ( )2001و  Magnessو
همکاران ( )2008پس از استفاده از مدل جنگل تصادفی برای مدلسازی
و پیشبینی مکانی ،دلیل عملکرد باالی آن را ناپارامتری بودن ،انعطاف
پذیر بودن ساختار مدل برای تجزیه و تحلیل بین متغیرهای مستقل
و وابسته ،عدم حساسیت مدل به تقسیم تصادفی دادههای گروه آموزش
و اعتبارسنجی ( )Robustnessو پایداری آن ذکر کردهاند.
در مطالعه حاضر نتایج نشان دادند پتانسیل زیستگاهی این خانواده
در استانهای یزد ،اصفهان ،کرمانشاه ،ایالم ،کردستان ،مازندران ،خراسان
شمالی و رضوی میباشد و نتایج این مدلسازی برای اغلب گونهها نیز
بهصورت بالقوه پتانسیل توزیع در این محدوده را پیشبینی نمودهاند.
مطالعات گوناگونی تاکنون درخصوص توزیع گربهسانان و وضعیت
زیستگاهی و جمعیتی آنها در ایران انجام شده است ،بهطوریکه نتایج
مطالعه  Farhadiniaو همکاران ( )2016 aنشان میدهد تنها در حدود
 40فرد از گونه یوزپلنگ در  242500کیلومترمربع از ایران زیست
میکند و کاهش تولیدمثل ،مرگ ومیر ناشی از شکارچیان ،تصادفات
جادهای از مهمترین علل کاهش جمعیت این گربهسان در ایران
محسوب میشود .نتایج مطالعه دیگر  Farhadiniaو همکاران ()2012
نشان داد که شمالشرق ایران بهعنوان نقطه داغ زیستگاهی برای گربه
پاالس محسوب میشود و توسعه فعالیتهای انسانی سبب تخریب
زیستگاههای این جاندار شده است .نتایج پژوهشهای  Ghadirianو
همکاران ( )2016نیز نشان داده است توزیع گربه شنی در ایران محدود
به زیستگاههای بیابانی در مرکز ،شرق و جنوبشرق میشود .نتایج
حاصل از پژوهش  Ghoddousiو همکاران ( )2016 bدر رابطه
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با گربه وحشی نشان داد این گونه در  27استان از کشور ایران پراکنش
داشته و عموماً در زیستگاههای طبیعی نزدیک به سکونتگاهها انسانی
به جز در مناطق بیابانی و بسیار مرتفع مشاهده شده است .گستره
پراکنش سیاهگوش نیز در ایران در شمال ،شمالغرب و غرب ایران
گزارش شده است که مرگ میر ناشی از شکارچیان بزرگترین تهدید
برای این گونه شناخته شده است ( Mousaviو همکاران .)2016 ،در
مطالعه  Saneiو همکاران ( )2016 aعالوه بر اینکه اغلب مناطق ایران
را بهعنوان زیستگاههای مطلوب برای پلنگ معرفی نموده به حفاظت
طعمه اصلی این گونه یعنی  Capra aegagrusجهت حفاظت غیرمستقیم
پلنگ ایرانی توصیه شده است .مطالعه دیگر  Saneiو همکاران ()2016 b
درخصوص گربه جنگلی نشان داد که این گونه در  38/343کیلومتر
مربع ،معادل ٪23/5از کل مساحت مناطق چهارگانه تحت حفاظت
سازمان حفاظت محیط زیست ایران زیست میکند .نتایج تمام مطالعات
یادشده با نتایج پژوهش حاضر همپوشانی نسبی داشته و نقشه مناطق
داغ زیستگاهی گربهسانان ایران را تأیید میکند .بهطوریکه در هریک
از مدلها به تنهایی و همچنین مدل نهایی مناطق مرکزی و بیابانی و
نیمه بیابانی همواره جزو مناطق مطلوب برای این گروه از پستانداران
پیشبینی شده است .همچنین از نکات قابل اهمیت و متفاوت این
مطالعه با مطالعات صورت گرفته تاکنون پیشبینی مناطق مطلوب
زیستگاهی در نوار غربی کشور میباشد که در تمامی مدلها و مدل
نهایی این امر بهخوبی در مطالعه حاضر نشان داده شده است.
نتایج حاصل از رویهمگذاری مناطق داغ زیستگاهی گربهسانان
با شبکه مناطق حفاظت شده ایران نیز نشان داد که این دو الیه
اشتراکات بسیار اندکی با یکدیگر دارند .در واقع مناطق داغ زیستگاهی
پیشبینی شده برای گربهسانان عمدتاً مناطقی خارج از محدوده مناطق
حفاظت شده ایران میباشند .تنها در بخشهایی از مرکز ایران و تعداد
اندکی از مناطق حفاظت شده در غرب ،شمال و شمالشرق ایران
مناطق مطلوب پیشبینی شده همپوشانیهایی را با مناطق حفاظت
شده نشان دادند .ازجمله مناطقی که در حال حاضر پتانسیل زیستگاهی
باال و توانایی مناسبی برای حفاظت از گربهسانان ایران را دارا
میباشند ،میتوان به :پارکهای ملی سیاهکوه ،توران ،الر و تندوره
اشاره نمود .در مجموع مساحت اندکی از کشور ایران برای گونههای
گربهسانان مطلوبیت داشته و پوشش داده نشدن همین مساحت اندک
نیز توسط شبکه حفاظتی کشور در آینده بقای این گروه ارزشمند از
پستانداران ایران را با خطرات بسیاری روبرو خواهد نمود .بنابراین باتوجه
به اینکه موثرترین راه برای حفاظت از پستانداران
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حفاظت از زیستگاههای آنها است ،شناسایی مناطق داغ زیستگاهی
راستهها و خانوادههای مختلف پستانداران اهمیت باالیی داشته و
میتواند در برنامهریزی تاسیس مناطق حفاظت شده و مدیریت بهینه
مناطق مذکور موثر واقع شود .در راستای تکمیل این تحقیق ،به
محققان و عالقمندان توصیه میشود در مطالعات آتی عالوه بر پارامترهای
اقلیمی بهعنوان یک متغیر تأثیرگذار در مقیاس کالن از سایر متغیرهای
محیطی تأثیرگذار بر پراکنش گونهها نیز استفاده شود .همچنین
پیشنهاد میشود از سایر مدلهای توزیع گونهای و مدل گروهی
( )Ensembleجهت کاهش عدم اطمینان در نتایج بهرهگیری گردد.
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