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چکیده
پلنگ ایرانی ( )Pantera pardus saxicolorیکی از  37گونه گربهسان دنیا بهشمار میآید ،که در اکثر زیستگاههای طبیعی کشور
بهصورت انفرادی زیست میکند و برای خود قلمرو مشخصی دارد .آگاهی از نیازهای زیستی گونهها نقشی اساسی در برنامهریزی حفاظت از
گونهها دارد .ارزیابی زیستگاه حیاتوحش یکی از ملزومات اساسی جهت شناخت نیازهای زیستی و فیزیکی گونه برای حفاظت میباشد .شناسایی
مکانهایی که صرفا در یك زیستگاه مورد استفاده حیاتوحش قرار میگیرند ما را به شناخت پارامترهای خُرد زیستگاهی مطلوب جانور رهنمون
میکنند .این مطالعه با هدف تعیین مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی با روش  ENFAدر این منطقه در پاییز سال  1393انجام شده است ،مهمترین
متغیرهایی در انجام این تحقیق پراکنش طعمه ،پوشش گیاهی ،نزدیکی به مناطق مسکونی ،خطوط حمل و نقل ،شیب ،ارتفاع و منابع آب هستند.
نتایج نشان میدهد ،بهطورکلی نزدیك به  20درصد از کل پناهگاه حیاتوحش خوشییالق زیستگاهی مطلوب برای پلنگ میباشد .مهمترین عامل
موثر بر حضور یا عدم حضور پلنگ در این منطقه تحت تاثیر طعمههایش ،بهویژه کل و بز و قوچ و میش قرار دارد ،بهعالوه مطلوبترین زیستگاه
پلنگ در این منطقه در ارتفاعات باال بین  1700تا  2000متر از سطح دریا و در شیبهای  30تا  60درصد یعنی مناطق صخرهای و صعبالعبور
کوهستانی واقع شده است .در حقیقت قلب زیستگاه حفاظت شده خوشییالق به سبب وجود کوههای مرتفع و صخرهای و همچنین تمرکز باالی
حضور طعمه ،مطلوبترین و امنترین نقاط برای حضور این گونه میباشد.
کلمات کلیدی :ارزیابی زیستگاه ،حیاتوحش ،خوشییالق ،پارامترهای خرد ،پلنگ ایرانی
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
امروزه رشد روز افزون جمعیت ،فشار بر عرصههای طبیعی را افزایش
داده و با بهرهبرداری غیراصولی و تغییر کاربریها سبب تخریب زیستگاهها
شده است .نابودی زیستگاه یكی از اصلیترین عوامل تهدیدکننده تنوع
زیستی و گونهها محسوب میشود ،با توجه به اینکه بزرگترین عامل
تهدید حیاتوحش درحال حاضر نابودی زیستگاهها میباشد و براساس
برآورد  IUCNتا سال  30 ،1980درصد انقراضها به تنهایی بهدلیل
تخریب و انهدام زیستگاههای حیاتوحش صورت میگیرد (سلمان
ماهینی و کامیاب .)1388 ،زیستگاه بهعنوان یكی از مهمترین فاکتورها
در جهت حفاظت از گونهها بهخصوص گونههای در معرض انقراض
مطرح است .از اینرو ،نیاز به روشهایی است که به کمک آنها بتوان
زیستگاهها را ارزیابی کرده و در گذر زمان افت کیفیت در این زیستگاهها
را بهدست آورد .از آنجاکه بررسیها و مطالعاتی که برروی زیستگاهها
صورت میپذیرد اکثراً کیفی هستند ،برای شناخت اثرات فعالیتهای
انسانی و بررسی تغییرات یک زیستگاه الزم است که بتوان ارزیابی کمی
نیز انجام داد .تعیین وضعیت پراکنش گونههای حیاتوحش و وضعیت
زیستگاههای تحت اشغال آنها از اهمیت بهسزایی در مدیریت حیات
وحش و زیستگاهها برخوردار میباشد .اما مشكل زمان و بودجه قابل
دسترس برای مطالعه گونهای از حیاتوحش در مقیاس وسیع بهعنوان
مثال در مقیاس کشور ایران دشوار و در بسیاری از موارد غیرممكن
است .لذا روشهای مدلسازی زیستگاه که از سال  1970تاکنون به
سرعت در مدیریت حیاتوحش مورد استفاده قرار گرفته ،ابزاری مناسب
برای غلبه بر این مشكل معرفی شده است ( Andersonو همكاران،
 .)2000با روشهای مدلسازی زیستگاه میتوان به یک تخمین در
مقیاس وسیع از مطلوبیت زیستگاه گونههای حیاتوحش بدون نیاز
به جمعآوری اطالعات از جزئیات ویژگیهای فیزیولوژی و رفتارگونه
دست یافت ( Morrisonو همكاران .)1992 ،جهت تعیین مطلوبیت
زیستگاه گونه میتوان از روشهای متعددی استفاده نمود .مدلهایی
که نیاز به دادههای حضور و عدمحضور دارند ،شامل مدلهای عمومی
خطی ،مدلهای افزایشی ،طبقهبندی و تجزیه و تحلیل درخت رگرسیونی
و روش شبكه عصبی هستند ( Guisanو  .)2000 ،Zimmermannنوع
دیگری از آنالیزها وجود دارد که تنها نیاز به دادههای حضور گونه
دارند ،بهعنوان نمونه میتوان روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی
 )Ecological Niche Factor Analysis( ENFAرا نام برد .این روش
زمانی بهکار میرود که اطالعات مربوط به عدم حضور گونه ناکافی
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است و یا دسترسی به این اطالعات امكانپذیر نمیباشد .در پژوهش
حاضر ،مدلسازی مطلوبیت زیستگاه بهمنظور تعیین عوامل موثر در
تعیین مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در پناهگاه حیاتوحش خوش
ییالق انجام شده است .با توجه به اینکه پلنگ در رأس هرم غذایی
قرار دارد ،اطالع از وضعیت زیستی آن کمک موثری در حفاظت سایر
گونهها خواهد بود .گونه پلنگ به جهت اهمیت و قرارگیری در زمره
حیوانات در معرض خطر انقراض فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت
از طبیعت و به این دلیل که این گونه دارای قابلیت جابهجایی باال،
گستره خانگی وسیع و یک گونه چتر در اکوسیستم است ،بهعنوان
گونه هدف در این مطالعه انتخاب شده است.

مواد و روشها
پناهگاه حیاتوحش خوشییالق با مساحت تقریبی 150هزار
هكتار در استانهای گلستان و سمنان قرار دارد ،در سال  1346حفاظت
شده اعالم شد و در سال 1354به پناهگاه حیاتوحش تبدیل شد.
دامنه ارتفاعی  1097تا  2882متر ،دمای متوسط  8تا  12درجه
سانتیگراد و بارندگی متوسط  200تا  600میلیمتر منطقه را دارای
اقلیمهای خشک بیابانی گرم تا نیمه مرطوب معتدل کرده است .تنوع
زیاد بوم سازگانی منطقه که شامل جنگلهای کوهستانی خزری و
همچنین اراضی دشتی خشک و بیابانی است ،تنوع زیستی زیاد و
ارزشمندی به آن بخشیده است ( .)2006 ،Darvish Sefatپناهگاه
حیاتوحش خوشییالق از غرب به جاده آسفالته شاهرود آزادشهر ،از
جنوبغربی به منطقه نظامی چهل دختر و دشت جیالن و از شرق
هم به جاده حسین آباد-کالپوش منتهی میشود .ارزش باالی پناهگاه
حیاتوحش خوشییالق بهدلیل وجود اکوتون ،مابین اکوسیستم بیابانی
و جنگلی است .اکوتون مرز بین دو اکوسیستم متفاوت و جدا از هم
است .با ارزشترین ذخایر اکوسیستمی در اکوتونها قرار دارند و
معموالً از تنوع زیستی باالیی برخوردارند.
معرفی گونه :پلنگ ایرانی ( )Pantera pardus saxicolorیكی
از  37گونه گربهسان دنیا بهشمار میآید (که البته برخی از متخصصین
اعتقاد دارند که این خانواده  36عضو دارد (ضیایی .))1387 ،سازش
پلنگ با بومسازگانهای مختلف بازتابی از قدرت و انعطافپذیری این
جانور است .براساس ردهبندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع
طبیعی پلنگ در سطح گونه در طبقه least concernقرار گرفته است
( Hunteraو همكاران ،)2003 ،درحالیکه بسته به نوع زیرگونه
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از ردهبندی حفاظتی متفاوتی برخوردار است .زیرگونه ( )saxicolorکه
بهنام پلنگ ایرانی مشهور است و از هندوستان به غرب آسیا (بهاستثنای
شبه جزیره عربستان) تمامی پلنگها را شامل میشود ،در سال 2008
میالدی و در زمره گونههای در خطر انقراض ( )Endangeredلیست
قرمز  IUCNقرار گرفت ( Ghoddousiو همكاران.)2008 ،
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 30عدد باشد ،اما زیادتر بودن تعداد نقاط به سود صحت مدل و
معنیداری آن است ( Hirzelو همكاران.)2007 ،
 :Ecogeographical mapsنقشههای رستری متغیرهای جغرافیای
زیستی ( )EGV=Ecogeographical Variablesبر حضور گونه تأثیر
دارند و بهعنوان متغیرهای مستقل بهکار میروند .متغیرهای جغرافیای
زیستی عوامل مكانی ناحیه مورد مطالعه هستند و عوارض کمیّ منطقه
را توصیف مینمایند ( Hirzelو همكاران .)2007 ،نحوه آمادهسازی
نقشه متغیرهای مستقل جغرافیای زیستی برای این گونه بهترتیب
بهقرار زیر است:
تهیه فهرستی از متغیرهای جغرافیای زیستی مؤثر در حضور
گونه هدف :نقشههای رستری مدل رقومی ارتفاع (Elevation Digital

شکل :1موقعیت پناهگاه حیاتوحش خوشییالق بر روی نقشه در
استانهای سمنان و گلستان

( )DEM=Modelبا استفاده از نقشه خطوط تراز  30متری) ،شیب و
جهت (براساس مدل رقومی ارتفاع) ،روستاهای مجاور منطقه خوش
ییالق  ،منابع آبی شامل چشمهها و رودخانههای دائمی و فصلی ،نقاط
حضور طعمهها (بهویژه کل و بز و قوچ و میش) جادههای ماشینرو،
پاسگاههای محیطبانی تهیه گردید.
رستری کردن نقشهها در نرمافزار ایدریسی و توجه به یکسان

روش تحقیق :در این مطالعه از روش تحلیل عاملی آشیان بوم

بودن قالب همه نقشهها :منظور از یكسانسازی نقشهها یكی بودن

شناختی و نرمافزار بایومپر برای تهیه مدل مطلوبیت زیستگاه و همچنین
نرمافزار ایدریسی برای تحلیل حساسیت و نیز ساخت الیههای اطالعاتی
و ورود آنها به نرمافزار بایومپر استفاده شد .الیههای اطالعاتی مورد
نیاز برای تجزیه و تحلیل در نرمافزار بایومپر را میتوان به دو دسته
الیههای اطالعاتی شامل  Work mapو Ecogeographical maps
طبقهبندی کرد .این الیهها در ابتدا در نرمافزار ایدریسی تهیه و تنظیم
و سپس به نرمافزار بایومپر وارد شدند.

سیستم مختصات آنها ،طول و عرض جغرافیایی ،نوع الیه ،فرمت الیه
تعداد سطر و ستون و هر پارامتری که در جدول اطالعات متغیر مورد
نظر وجود دارد .بدین منظور میتوان یک الیه را بهعنوان الگو مشخص
نمود و بقیه الیهها را براساس آن تهیه کرد .در این پژوهش نقشه
رستری  DEMمنطقه بهعنوان الگو انتخاب گردید.

 :Work mapنقشه متغیر وابسته یا نقاط حضور گونه یک نقشه
رستری نقطهای است که باید به شكل بولین (صفر و یک) تهیه گردد.
عدد یک در واقع همان نقاط و مناطقی است که در کار صحرایی ثبت
گردیده است و نشاندهنده محلهایی است که گونه در آن حضور
دارد ( Hirzelو همكاران .)2007 ،تهیه نقشه پراکنش افراد گونه هدف
نیاز به کار میدانی و جمعآوری دادههای صحرایی دارد .بهدلیل اینکه
روش تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بومشناختی تنها براساس دادههای
حضور گونه استوار است ،بنابراین باید نسبت ثبت دادههای حضور
حاصل مشاهدات مستقیم و یا غیرمستقیم گونه مورد نظر مبادرت
ورزید .طبق نظر هیرزل تعداد نقاط حضور گونه حتی میتواند 20یا

نرمافزار بایومپر :در این روش جهت انجام تجزیه و تحلیل از
نرمافزار بایومپر ( )Biomapperاستفاده میشود .این نرمافزار بر پایه
سامانه اطالعات جغرافیایی و نرمافزارهای آماری برای تهیه مدلهای
مطلوبیت زیستگاه براساس تجزیه و تحلیل پارامترهای مؤثر بر آشیان
بومشناختی عمل مینماید .آنالیز  ENFAهسته مرکزی آنالیز بایومپر
را تشكیل میدهد (فالحی .)1389 ،یكی از روشهای تعیین مطلوبیت
زیستگاه گونههای حیاتوحش و تهیه نقشه آن ،استفاده از روش تحلیل
عاملی آشیان بوم شناختی ()Eecological Niche Factor Analysis
است که به اختصار  ENFAخوانده میشود .دقت مدلسازی در روش
 ENFAدر مقایسه با روشهای  GAM ،GLMو  Regression Treeدر
پارهای اوقات-نظیر زمانیکه مشاهده حضور گونه دشوار است و یا بنا
بهدالیلی ،حتی در صورت مناسب بودن زیستگاه ،گونه حضور ندارد و
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یا اینکه زیستگاه حقیقتاً برای گونه نامساعد است -نتیجه مطلوبتری
خواهد داشت ( Hirzelو همكاران .)2002 ،تحلیل عاملی آشیان بوم
شناختی هسته مرکزی نرمافزار بایومپر را تشكیل میدهد .تحلیل انجام
شده در  ENFAمشابه تجزیه به مولفههای اصلی ( Principal Component
 ،)Analysisبه محاسبه فاکتورهایی میپردازد که توضیح دهنده بخش
عمدهای از تاثیر متغیرهای مستقل محیط زیست گونهها است .مشابه
تحلیل تجزیه مولفههای اصلی ،فاکتورهای محاسبه شده با یكدیگر
همبستگی ندارند ولی از نظر اکولوژیكی معنیدار هستند .برای انجام
این پژوهش از روش ترانسكت خطی تصادفی با روش مشاهده مستقیم
یا شناسایی نمایههای پلنگ ایرانی برای مشاهده آثار و نمایههای پلنگ
استفاده شد .نقاط حضور گونه هدف طی پایش میدانی ،بهمدت 3
هفته با دقت باال با دستگاه  GPSتعیین گردید ،برای این منظور با
کمک محیطبانان منطقه ،نقاطی را که حضور پلنگ روئیت گردید و
همچنین آثار و نمایههای پلنگ ازجمله باقیماندههای طعمه ،سرگین،
ردپا ،خراشهای ایجاد شده بر روی درختان شناسایی شد و طول و عرض
جغرافیایی آنها ثبت گردید ،عالوه بر این طعمههای گونه (طعمههای
شاخص ازجمله کل و بز و قوچ و میش) در منطقه بهصورت بازدید و
کار میدانی بهوسیله دستگاه  GPSجمعآوری شد و سپس سایر متغیرهای
مستقل محیطی مورد نظر از قبیل منابعآبی ،پراکنش روستاها و خطوط
حمل و نقل و همچنین متغیرهای مستقل محیطی شامل شیب،
جهت ،ارتفاع ،لند کاور و دیگر متغیرهای مستقل محیطی با کمک
سنجش از دور و عكسهای هوایی تهیه شدند .بهطور مختصر مراحلی
را که در این نرمافزار طی میشود عبارتند از :تهیه نقشههای متغیرهای
توضیح دهنده حضور گونه ) ،(Eco geographical Mapsتهیه نقشه
حضور یا پراکنش افراد گونه به شكل صفر و یک ) ،(Work Mapsوارد
نمودن نقشههای متغیرهای محیطزیستی و نقشه حضور گونه به نرمافزار،
بررسی و محاسبه نقشههای متغیرهای محیطزیستی با آمارههای
توصیفی (تحلیل توزیع مقادیر و نظایر آن) ،مشاهده نقشهها به شكل
دو بعدی و سه بعدی ،آمادهسازی نقشهها نظیر نرمالسازی پراکنش
دادهها ،اجرای تحلیلهای فاصلهای شامل  DistAnو  ،CirAnبررسی
میزان همبستگی متغیرها و نظایر آن ،اجرای تحلیل عاملی آشیان بوم
شناختی ( ،)ENFAمحاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه ،ارزیابی صحت
پیشبینی مدل برآورد شده از طریق میانگینهای ،Cross Validation
تولید محصول نهایی ) ،)Post productionالیههای اطالعاتی ورودی
برای تحلیل  ENFAنقشه نقاط حضور پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات
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وحش خوشییالق به شكل نقطهای بر روی نقشه خطوط هم ارتفاع
منطقه مشخص شد تا قابل ورود به تحلیل  ENFAباشد.

شکل  :2نقاط ثبت حضور پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش
خوش ییالق

اجرای تحلیل عاملی آشیان بومشناختی در نرمافزار بایومپر:
تحلیل  ENFAبراساس الیههای اطالعاتی رستری در این نرمافزار به
اجرا در میآید .از اینرو ،اولین گام ،ورود دادهها به نرمافزار است.
نقشهها به دو طبقه شامل :نقشه حضور گونه و نقشههای متغیرهای
مستقل محیطی دستهبندی میشود .یكی دیگر از مراحل مقدماتی در
آمادهسازی نقشهها قبل از تحلیل ،بررسی وضعیت پراکنش دادهها در
الیههای اطالعاتی و نرمال بودن آنها است .یكی از بهترین روشهای
نرمالسازی که در بایومپر نیز قابل استفاده است روش Box-Cox
است که دادهها را بهشكل Y’= ln Y :و یا بهشكلY’=(YL – 1) / L
تغییر میدهد .تحلیل  ENFAدر بایومپر نیاز به متغیرهایی دارد که
همبستگی ندارند .در واقع ،درتحلیل  ENFAاگر دو متغیر وابستگی
باالیی داشته باشند ،هر دو با یک ضریب در مدل نهایی ظاهر خواهند
شد .میزان همبستگی بین متغیرهای باقیمانده کمتر از میزان بحرانی
برای حذف یكی از متغیرها بود .لذا تمامی متغیرهای باقیمانده برای
تحلیل  ENFAمورد استفاده قرار گرفتند.

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول :1ماتریس همبستگی متغیرهای مستقل محیطی
متغیرهای مستقل محیطی

جهت

کل و بز

جهت
کل و بز
ارتفاع
گوسفند وحشی
منابع آبی
جاده
شیب
روستا

1
-0/019
0/117
-0/042
-0/025
-0/033
0/248
-0/072

1
-0/106
0/839
0/304
-0/418
-0/062
-0/254

ارتفاع

1
-0/237
0/274
-0/174
0/508
-0/645

نتایج
اولین فاکتور تولید شده معرف ویژگی حاشیهگرایی )(Marginality

گونه مورد مطالعه است و نشان میدهد که حد بهینه گونه مورد مطالعه
تا چه حد در فاصله از حد میانگین زیستگاه مورد مطالعه قرار دارد.
این فاکتورها میزان تخصص گونه مورد مطالعه در ارتباط با منابع
موجود در گستره زیستگاه قابل دسترس گونه را نشان میدهند .یكی
از خروجیهای حاصل از اجرای این تحلیل ماتریس امتیازات است که
اطالعات بسیار مهمی ارایه میکند .اطالعات موجود در این ماتریس

گوسفند وحشی

1
0/271
-0/294
-0/106
-0/18

منابعآبی

1
-0/34
0/236
-0/275

جاده

1
-0/114
0/425

شیب

1
-0/379

روستا

1

نشان دهنده آن است که هر فاکتور حاصل از این تحلیل با متغیرهای
مستقل محیطی مورد استفاده در تحلیل چه میزان همبستگی دارد.
اولین ستون از این ماتریس فاکتور حاشیهگرایی) (Marginalityاست
که حاشیهگزینی گونه نسبت به هریک از متغیرهای مستقل محیطی
را نشان میدهد .سایر ستونها برابر با فاکتورهای تخصصی بودن است.
ردیفها در این ماتریس شامل میزان شرکت یا سهم متغیرهای مستقل
محیطی در ساخت فاکتورها هستند .جدول  2ماتریس امتیازات حاصل
از اجرای تحلیل  ENFAرا نشان میدهد.

جدول  :2ماتریس امتیازات ،ستون اول بیانکننده  100درصد از حاشیهگرایی است
متغیرهای مستقل محیطی
جهت
کل و بز
ارتفاع
گوسپند وحشی
منابعآبی
جاده
شیب
روستا

1
()0/22
-0/12
-0/645
-0/507
-0/544
-0/386
0/686
-0/435
0/759

2
()0/50
0/279
-0/658
0/723
-0/729
-0/014
0/136
0/616
-0/335

3
()0/17
-0/913
-0/138
0/183
-0/16
0/204
-0/067
-0/189
-0/132

4
()0/3
0/005
-0/047
-0/104
0/023
0/674
0/267
0/258
0/377

5
()0/3
0/18
-0/192
-0/119
-0/285
0/225
-0/597
-0/261
0/159

6
()0/2
-0/204
-0/122
-0/235
-0/004
-0/215
-0/272
0/509
0/167

7
()0/2
0/014
-0/199
-0/312
0/043
0/081
0/049
0/023
-0/308

8
()0/1
-0/001
-0/231
-0/098
-0/254
0/024
0/051
0/012
-0/07

(اعداد داخل پرانتز میزان تخصصگرایی را نشان میدهد)

این جدول نشان میدهد مهمترین عامل در تعیین مطلوبیت زیستگاه
پلنگ را طعمه کلیدی آن یعنی پازن تشكیل میدهد .همچنین پس از
آن سایر طعمهها (گوسفند وحشی) اهمیت بیشتری نسبت به سایر
موارد دارند ،بهعالوه پلنگ گونهای تخصصگراست و در دامنه خاصی
از شرایط محیطی که دارای امنیت و حضور طعمه باشد ،زیست میکند.
تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه ):(Habitat suitability map

پس از اجرای تحلیل ENFAو دستیابی به خروجیهای مربوطه میتوان
به محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه پرداخت .گام

اول در محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه محاسبه  Factor mapاست.
نتایج این تحلیل برای محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه الزامی است.
نكته حائز اهمیت در این تحلیل تعیین تعداد نقشههای ENFAوارد
شونده به تحلیل مطلوبیت زیستگاه است .در تحلیل  ،Factor mapکاربر
تعیین میکند چند نقشه  ENFAطی این تحلیل تولید گردد .البته
بایومپر خود نیز براساس معیار چوب شكسته مکآرتور تعداد نقشههای
 ENFAرا پیشنهاد میکند لیكن کاربر میتواند خود این تعداد را براساس
مقدار تجمعی واریانس توجیه شده توسط فاکتورها تعیین نماید.
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مدلسازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش خوشییالق.....

روحی و همکاران

جدول  :3میزان تخصصگرایی و حاشیهگرایی متغیرهای
مستقل زیست محیطی
متغیرهای مستقل محیطی
جهت
کل و بز
ارتفاع
گوسپند وحشی
منابعآبی
جاده
شیب
روستا

حاشیهگرایی
0/053
0/624
0/437
0/565
0/034
0/234
0/147
0/126

تخصصگرایی
4/55
23/88
18/33
20/90
10/12
35/68
5/73
33/97

مقدار ویژه بیان میکند چه مقدار از تغییرات (واریانس) توسط
متغیرها توضیح داده میشود و در واقع گویای میزانی از تخصصگرایی
است .مقادیر باالی آن بیشترین اطالعاتی را که هر متغیر منتقل
میکند را نشان میدهد .مقادیر ویژه باید بزرگتر یا مساوی صفر
باشند .اگر گونه مورد بررسی توزیع تصادفی در زیستگاه داشته باشد
مقادیر ویژه نزدیک به یک ،حاشیهگرایی حدود صفر و تحملپذیری
نیز تقریباً یک خواهد بود .اگر بین دو متغیر همبستگی وجود داشته
باشد مقادیر ویژه بسیار بزرگ یا منفی خواهد بود .در این تحقیق
میزان حاشیهگرایی ،1/214 :میزان تخصصگرایی ،2/993:میزان
تحملگرایی 0/334 :حاصل شد .مقدار حاشیهگرایی اغلب بین صفر و
یک قرار دارد ( Hirzelو همكاران .)2007 ،مقادیر نزدیک به صفر بیان
میکند که گونه تمایل دارد در شرایط میانگین ناحیه مطالعاتی زندگی
کند و هیچ تفاوتی بین میانگین زیستگاه موجود و زیستگاه گونه وجود
ندارد .مقادیر نزدیک به یک نشان میدهد که گونه در یک زیستگاه
بسیار ویژه زندگی میکند .در واقع حاشیهگرایی نشاندهنده موقعیت
آشیان بوم شناختی در فضای محیط زیستی است ( Hirzelو همكاران،
2007؛ Mertzanisو همكاران  .)2006دومین عامل آشیان بومشناختی
تخصصگرایی ( )Specialization Factorاست که نشاندهنده وسعت
آشیان بومشناختی است .تخصصگرایی نسبت تغییرپذیری یا انحراف
معیار توزیع کلی به تغییرپذیری یا انحراف توزیع گونه است .به بیان
دیگر این عامل معیاری است از دامنه شرایط محیط زیستی که گونه
تحمل میکند .در این مورد مقادیر نزدیک به صفر نشاندهنده این
است که گونه هدف در محدوده وسیعی از شرایط محیط زیستی قادر
به زندگی است .مقادیر باالی این عامل نشان میدهد که گونه بسیار
تخصصی است و در محدوده باریكی از شرایط محیط زیستی زندگی
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میکند و بنابراین ،از آشیان بومشناختی کوچكی برخوردار است (Hirzel

و همكاران2007 ،؛  Mertzanisو همكاران  .)2006تفسیر عامل
تخصصگرایی بهدلیل متغیر بودن آن از صفر تا بینهایت مشكل است.
بنابراین ،از عامل تحملپذیری برای درک بهتر تخصصگرایی استفاده
میشود .عامل تحملپذیری عكس تخصصگرایی است و مقادیر نزدیک
به صفر آن نشاندهنده تحملپذیری پایین گونه و تخصصی بودن آن
است و برعكس مقادیر باال ضمن بیان تحمل زیاد گونه حاکی از آن است
که گونه به شرایط بسیار ویژه و خاص در زیستگاه برای زندگی نیاز ندارد.
مقادیر تحملپذیری بین صفر تا یک متغیر است ( Hirzelو همكاران،
2007؛  Mertzanisو همكاران2006 ،؛  Wangو همكاران.)2009 ،
تعیین الگوریتم مناسب با استفاده از شاخص بویس :در نسخه
 4بایومپر این امكان ایجاد شده است تا با استفاده از شاخصی بهنام
بویس ،بتوان یک الگوریتم مناسب برای تهیه نقشه مطلوبیت انتخاب
نمود .بر این اساس هرچه میزان بویس بیشتر و انحراف معیار ()SD
کمتر باشد نشاندهنده آن است که الگوریتم انتخاب شده مناسبتر
است ( Boyceو همكاران .)2002 ،در این مطالعه ،با مقایسه اعداد
حاصله (جدول ،)4الگوریتم هارمونیک بهعنوان مناسب ترین الگوریتم
انتخاب شد.
جدول  :4مقایسه شاخص بویس در الگوریتمهای مختلف
انحراف معیار  ±شاخص بویس

الگوریتم

0/461±02/51
0/673±0/384
0/525±0/412
0/437±0/349

میانه
هارمونیک
هندسی
حداقل فاصله

تعیین طبقات نقشه مطلوبیت با استفاده از شاخص بویس:
در نمودار خطی حاصل از بهکارگیری شاخص بویس ،محور عمودی
( )Fiنشاندهنده نسبت مقدار عددی پیشبینی شده برای هر کالس
( ،)iبه مقدار مورد انتظار است .بنابراین ،هرچه میزان  Fiبیشتر باشد
نشاندهنده یک مدل خوب است ( Boyceو همكاران .)2002 ،با توجه
به نمودار حاصل (شكل  ،)4در جائیکه  Fi<1باشد زیستگاه نامطلوب
و در مواردی که  Fi>1و به سمت اعداد باالتر سیر میکند ،مطلوبیت
زیستگاه نیز افزایش مییابد ( Boyceو همكاران:)2002 ،
Fi = Oi / Ei

براساس بهکارگیری شاخص ،Boyceتعداد  3کالس برای نقشه مطلوبیت
زیستگاه تعیین شد.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل  :4طبقهبندی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی بر
اساس نمودار حاصل از شاخص بویس

طبق نقشه نهایی (شكل  ،)5مطلوبیت زیستگاه پلنگ در پناهگاه
حیاتوحش خوشییالق مشخص شد ،زیستگاه مطلوب پلنگ ایرانی
در این منطقه در ارتفاعات 1700تا 2000متر از سطح دریا و در
شیبهای 30تا  60درصد قرار داشت ،بهطوریکه بیشترین بخش از
زیستگاه مطلوب در مناطق کوهستانی و صخرهای قرار دارد.

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

و  .)2001 ،Schneiderبا توجه به مقادیر بهدست آمده از جدول 6
مشخص میشود که  R-Squareبرای تمامی متغیرهای مستقل محیطی
شامل شیب ،جهت ،ارتفاع در محدوده بهینه قرار دارد ،مناسبترین
فاکتور مستقل زیستمحیطی طبق این جدول شیب ( )0/1963میباشد
که نسبت به دو عنصر دیگر تاثیر مهمتری در توزیع و پراکنش پلنگ
در منطقه را دارد ،عالوه براین در میان فاکتورهای وابسته زیستمحیطی
در درجه اول کل و بز ( )0/1925و در درجه دوم گوسفند وحشی
( )0/2646قرار دارند که این امر موید وابستگی پلنگ به طعمههای
ترجیحی میباشد .مقادیر بهدست آمده طبق جدود باال برای عدد ROC
نشان میدهد که فاکتورهای مستقل و وابسته با شدتهای متفاوتی
نسبت به این عدد واکنش نشان میدهند ،بهطوریکه مهمترین فاکتور
زیست محیطی مستقل جهت ( )0/9050می باشد ،بهعالوه مهمترین
فاکتور زیستمحیطی غیرمستقل در درجه اول قوچ و میش()0/9930
و در درجه دوم فاصله از روستا ( )0/9468میباشد.
جدول  :6مقایسه مقادیر حاصل از رگرسیون لوجستیک
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

فاکتور مستقل
محیطی
جهت جغرافیایی
کل و بز(طعمه)
ارتفاع
قوچ و میش(طعمه)
فاصله از منابع آبی
فاصله از جاده
شیب
فاصله از روستا
همه

PSEUDO RSQUARE

ROC

0/2346
0/1925
0/1343
0/2646
0/5158
0/2975
0/1963
0/2337
0/2414

0/9050
0/8400
0/8050
0/9930
0/5000
0/2257
0/7450
0/9468
0/7325

شکل  :5نقشه مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در پناهگاه
حیات وحش خوشییالق

آزمون حساسیت در نرمافزار ادریسی :بهمنظور مقایسه نتایج
حاصل از  ENFAدر نرمافزار بایومپر ،میتوان از حساسیتسنجی
مدل نسبت به فاکتورهای متعدد محیطی استفاده نمود .بدین منظور
ابتدا با بهکارگیری رگرسیون لجستیک و وارد نمودن نقشه حضور گونه
بههمراه  8فاکتور مستقل محیطی ،نتیجهای حاصل گردید که براساس
آن هرچه عدد  R-Squareبه سمت  )9( 0/2و عدد ROCبهسمت 1
گرایش یابد نشاندهنده صحت مدل است (Pontius

شکل  :6نقشه همپوشانی مطلوبیت زیستگاه با نقاط حضور گونه
مورد مطالعه
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بحث
در این مطالعه حضور پلنگ ایرانی بهعنوان شاخصی برای مطلوبیت
زیستگاه درنظر گرفته شده است .هشت الیه مستقل محیطی بههمراه
الیه نقاط حضور پلنگ در منطقه خوشییالق اساس این روش را
تشكیل میدهد .براساس بررسی که در ارتباط با عوامل مؤثر بر توزیع
گونه مورد نظر در این پژوهش انجام شد ،مشخص گردید که پارامترهای
زیستمحیطی مستقل و وابسته بر توزیع و پراکنش پلنگ تاثیر بهسزایی
دارند شیب و ارتفاع مهمترین فاکتور مستقل تاثیرگذار بر توزیع این
گربهسان میباشد و سایر فاکتورها ازجمله پوشش گیاهی ،فاصله از
چشمه و آبراههها در الویتهای بعدی قرار گرفتند و کمترین تاثیر را
هم پارامتر جهت داشته است که البته این ممكن است بهعلت فصل
نمونهبرداری (پاییز) باشد .همچنین مشخص شد این گونه به دامنه
محدودی از شرایط محیط زیستی منطقه وابسته است .این موضوع تا
حدودی با سایر بررسیهای صورت گرفته در مورد زیستگاه پلنگ
مشابه میباشد .درباره علت انتخاب این عوامل زیستگاهی توسط گونه
با توجه سایر تحقیقاتی که در مورد پلنگ صورت گرفته است ،مشخص
میگردد که یكی از عوامل اصلی در انتخاب زیستگاه توسط پلنگ
ساختار پوشش زمین است .پلنگ از صخرههای بزرگ و با شیب باال
بهعنوان النه و گریزگاه استفاده میکنند .از آنجاکه پلنگ شاخصترین
شكارچی طعمههای بزرگجثه در ایران محسوب میشود ،داشتن
زیستگاهی مطلوب که امنیت و غذای کافی را برای این گونه تامین
کند ،در ارجحیت قرار دارد ،مناطق مرکزی و جنوبی زیستگاه حیات
وحش خوشییالق که دارای کوههای بلند (سیاهكوه ،بایرام شیخ،
اولنگ ،چهل پق ،جوزک ،تیلآباد ،قره پالچق ،هادی کمر ،سوخته کوه
و میانكوه) وجود دارد .مطلوبترین نقاط برای پلنگ هستند ،بهعالوه
در نقاط مذکور تمرکز باالیی از کل و بز و قوچ و میش وجود دارد.
نتایج حاصل از تحلیل عاملی آشیان بومشناختی برای پلنگ در پناهگاه
حیاتوحش خوشییالق براساس ) (ENFAمتغیرهای زیستگاهی مورد
استفاده نشان میدهد که زیستگاه مطلوب این گونه در این منطقه در
حد فاصل ارتفاع  1700تا 2000متر از سطح دریا ،در شیبهای 30
تا 60درصد قرار دارد بهطوریکه بیشترین بخش از زیستگاه مطلوب
در مناطق کوهستانی و صخرهای واقع میگردد .امیدی ( )1387طی
مطالعهای زیستگاه مطلوب این گونه را در پارک ملی کاله قاضی در
حد فاصل ارتفاع 1800تا  2400متر از سطح دریا ،در شیبهای  20تا
 70درصد با روش ) (ENFAبهدست آورده است .بهطوریکه بیشترین
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بخش از زیستگاه مطلوب در مناطق کوهستانی و صخرهای واقع میگردد.
مبرقع ( )1386نیز طی مطالعهای ،ارتفاع و شیب مناسب زیستگاه
مطلوب پلنگ ایرانی را در پارک ملی توران بهترتیب 1200 -1100متر
و  65 -30درصد با استفاده از روش HEPبرآورد نموده است .عرفانیان
( )1390نیز طی مطالعهای ارتفاع و شیب مناسب پلنگ را در پارک
ملی گلستان بهترتیب  1234و  32درصد با استفاده از روش تجزیه و
تحلیل عاملی آشیان بومشناختی بهدست آورده است.
میزان حاشیه گرایی ،تخصص گرایی و تحمل کل در این مطالعه
بهترتیب  2/993 ،1/214و 0/334محاسبه شد و نشاندهنده آن است
که گونه تمایل به زندگی در حد باالی شرایط منطقه را دارد و زیستن
در شرایط خاص را بر میگزیند و این نتیجه با رفتارشناسی و انتخاب
زیستگاه پلنگ همخوانی و مطابقت دارد .براساس نتایج حاصل مهمترین
عامل در تعیین مطلوبیت زیستگاه پلنگ ،پراکنش پازن بهعنوان طعمه
ترجیحی در این منطقه میباشد بهطوریکه هرجا تراکم باالیی از این
حیوان وجود داشته باشد ،مطلوبترین زیستگاه پلنگ محسوب میشود.
عالوه بر پازن ،سایر طعمهها و در مرحله بعد عامل شیب نیز بهعنوان
عوامل موثر بر میزان مطلوبیت زیستگاه در مدل وارد شدهاند.
متغیرهای زیستگاهی مورد بررسی در این پژوهش نشان میدهد
که زیستگاه مطلوب پلنگ در این منطقه در فاصله زیادی از مناطق
مسكونی و جاده واقع شده است ،حاشیه پناهگاه حیاتوحش خوشییالق
را روستاهای زیادی تشكیل داده است ،ولی خوشبختانه مناطق مرکزی
این زیستگاه به نسبت دارای امنیت کافی میباشد ،نقشه مطلوبیت
زیستگاه حاصل شده ،موید همین مطلب است ،پلنگ با فاصله زیادی
از جاده و مناطق روستایی زندگی میکند ،منابع آبی مناسبی در قلب
خوشییالق قرار دارد که هم برای شكار و هم برای شكارچی امنیت
باالیی را تامین میکند و حیاتوحش را بینیاز از رفت و آمد به حاشیه
پناهگاه میکند .شعاعی و همكاران ( )1396با بررسی زیستگاه پلنگ
در پارک ملی تندوره طی فصول تابستان و پاییز ( )95به این نتیجه
رسیدند که مهمترین عامل مؤثر بر حضور یا عدم حضور پلنگ در این
منطقه فاصله از جاده است .بهعالوه مطلوبترین زیستگاه پلنگ در
این فصول ارتفاع  1900تا  2300متری از سطح دریا و در جهت
شمالی و همچنین فاصله  1100تا  2500متری از چشمهها واقع شده
است .این نتایج مشخصکننده تأثیر منفی جادهها روی گونههای
ارزشمند و حفاظتشده پارکهای ملی است .نتایج حاصل از این
پژوهش با نتایج بهدست آمده از تحقیق حاضر دارای همپوشانی باالیی
است ،هرچند در پژوهش حاضر نقش جاده بهعنوان یک فاکتور
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