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در پناهگاه  (Panthera pardus saxicolor) سازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانیمدل 

  شناختیبوم آشیان عاملی تحلیل با روش ییالقوحش خوشحیات

 

 

 گروه محیط زیست، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران :حیدر روحی 

 ایران ،سنندج ،کردستان دانشگاه ،منابع طبیعیدانشکده  ،محیط زیست گروه :*هادی تحسینی 

 گروه محیط زیست، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  :ماهینیعبدالرسول سلمان

 طبیعی گرگان، ایران

 :اورزی و منابع طبیعی گروه محیط زیست، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کش حمیدرضا رضایی

 گرگان، ایران

 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 آبان تاریخ دریافت:
 

 چکیده

های طبیعی کشور گاهآید، که در اکثر زیستشمار میسان دنیا بهگونه گربه 37یکی از ( Pantera pardus saxicolor)ایرانی  پلنگ

 از حفاظت ریزیدر برنامه اساسی نقشی هازیستی گونه نیازهای از لمرو مشخصی دارد. آگاهیکند و برای خود قصورت انفرادی زیست میبه

باشد. شناسایی وحش یکی از ملزومات اساسی جهت شناخت نیازهای زیستی و فیزیکی گونه برای حفاظت میارزیابی زیستگاه حیات .دارد هاگونه

گیرند ما را به شناخت پارامترهای خُرد زیستگاهی مطلوب جانور رهنمون وحش قرار مییاتدر یك زیستگاه مورد استفاده ح هایی که صرفا  مکان

ترین ، مهمه استانجام شد 1393در پاییز سال  منطقهدر این  ENFAبا روش  مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی تعیین این مطالعه با هدف .کنندمی

. منابع آب هستند نزدیکی به مناطق مسکونی، خطوط حمل و نقل، شیب، ارتفاع و گیاهی،پوشش  در انجام این تحقیق پراکنش طعمه، ییمتغیرها

ترین عامل مهمباشد. ییالق زیستگاهی مطلوب برای پلنگ میوحش خوشدرصد از کل پناهگاه حیات 20طورکلی نزدیك به ، بهدهدنتایج نشان می

ترین زیستگاه عالوه مطلوبمیش قرار دارد، به ویژه کل و بز و قوچ وهایش، بهطعمه موثر بر حضور یا عدم حضور پلنگ در این منطقه تحت تاثیر

العبور ای و صعبمناطق صخره یعنی درصد 60تا  30های متر از سطح دریا و در شیب 2000تا  1700پلنگ در این منطقه در ارتفاعات باال بین 

چنین تمرکز باالی ای و همهای مرتفع و صخرهییالق به سبب وجود کوهشده خوشدر حقیقت قلب زیستگاه حفاظت  کوهستانی واقع شده است.

 باشد. ترین نقاط برای حضور این گونه میترین و امنحضور طعمه، مطلوب

 ایرانی ییالق، پارامترهای خرد، پلنگوحش، خوشارزیابی زیستگاه، حیات کلمات کلیدی:

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

 افزایش را طبیعی هایعرصه بر ارفش جمعیت، افزون روز رشد امروزه

 هازیستگاه تخریب سبب هاکاربری تغییر و غیراصولی برداریبهره با و داده

 تنوع تهدیدکننده عوامل تریناصلی از یكی زیستگاه نابودی. است شده

 عامل ترینبزرگ کهاین به توجه شود، بامی محسوب هاگونه و زیستی

براساس  و باشدمی هازیستگاه بودینا حاضر درحال وحشحیات تهدید

 دلیلبه تنهایی به هاانقراض درصد 30 ، 1980تا سال  IUCN برآورد

 )سلمان گیردمی صورت وحشحیات هایزیستگاه انهدام و تخریب

 فاکتورها ترینمهم از یكی عنوانبه زیستگاه .(1388ماهینی و کامیاب، 

انقراض  معرض در یهاگونه خصوصبه هاگونه حفاظت از جهت در

 بتوان هاآن کمک به که است هاییروش به نیاز رو،این از .است مطرح

 هازیستگاه این در کیفیت افت زمان گذر در و کرده ارزیابی را هازیستگاه

 هازیستگاه برروی که مطالعاتی و هابررسی جاکهآن از دست آورد.به را

 هایفعالیت اثرات شناخت یبرا هستند، کیفی اکثراً پذیردمی صورت

 کمی ارزیابی بتوان که است الزم یک زیستگاه تغییرات بررسی و انسانی

 وضعیت و وحشحیات هایگونه پراکنش وضعیت تعیین .داد انجام نیز

 حیات مدیریت در سزاییبه اهمیت از هاآن اشغال تحت هایزیستگاه

 قابل بودجه و انزم مشكل اما باشد.می برخوردار هازیستگاه و وحش

 عنوانبه وسیع مقیاس در وحشحیات از ایگونه مطالعه برای دسترس

 غیرممكن موارد از بسیاری در و دشوار ایران کشور مقیاس در مثال

 به تاکنون 1970 سال از که زیستگاه سازیمدل هایروش لذا. است

 سبمنا ابزاری گرفته، قرار استفاده مورد وحشحیات مدیریت در سرعت

و همكاران،  Anderson)است  شده معرفی مشكل این بر غلبه برای

توان به یک تخمین در سازی زیستگاه میهای مدلروش با(. 2000

وحش بدون نیاز های حیاتگونه مقیاس وسیع از مطلوبیت زیستگاه

رفتارگونه  های فیزیولوژی ویات ویژگیئآوری اطالعات از جزبه جمع

جهت تعیین مطلوبیت  (.1992، و همكاران Morrison) دست یافت

هایی مدل های متعددی استفاده نمود.توان از روشزیستگاه گونه می

های عمومی حضور دارند، شامل مدلهای حضور و عدمکه نیاز به داده

تحلیل درخت رگرسیونی  و تجزیه و بندیطبقه ،افزایشی هایمدل ،خطی

نوع  (.Zimmermann ،2000و  Guisanو روش شبكه عصبی هستند )

های حضور گونه دیگری از آنالیزها وجود دارد که تنها نیاز به داده

شناختی آشیان بوم عاملیتوان روش تحلیل عنوان نمونه میدارند، به

ENFA (Ecological Niche Factor Analysis ) را نام برد. این روش

گونه ناکافی  رود که اطالعات مربوط به عدم حضورکار میزمانی به

در پژوهش باشد. پذیر نمیاست و یا دسترسی به این اطالعات امكان

منظور تعیین عوامل موثر در سازی مطلوبیت زیستگاه بهحاضر، مدل

وحش خوش تعیین مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات

که پلنگ در رأس هرم غذایی ییالق انجام شده است. با توجه به این

ار دارد، اطالع از وضعیت زیستی آن کمک موثری در حفاظت سایر قر

 گونه پلنگ به جهت اهمیت و قرارگیری در زمره ها خواهد بود.گونه

جهانی حفاظت  حیوانات در معرض خطر انقراض فهرست سرخ اتحادیه

جایی باال، از طبیعت و به این دلیل که این گونه دارای قابلیت جابه

عنوان چتر در اکوسیستم است، به ع و یک گونهگستره خانگی وسی

 گونه هدف در این مطالعه انتخاب شده است.

 

 هامواد و روش

هزار  150تقریبیبا مساحت ییالق وحش خوشپناهگاه حیات       

حفاظت  1346و سمنان قرار دارد، در سال  گلستان هایاستان در هكتار

وحش تبدیل شد. حیاتبه پناهگاه 1354شده اعالم شد و در سال 

 درجه 12تا  8متر، دمای متوسط  2882تا  1097ارتفاعی  دامنه

متر منطقه را دارای میلی 600تا  200گراد و بارندگی متوسط سانتی

های خشک بیابانی گرم تا نیمه مرطوب معتدل کرده است. تنوع اقلیم

و  های کوهستانی خزریگانی منطقه که شامل جنگلزیاد بوم ساز

چنین اراضی دشتی خشک و بیابانی است، تنوع زیستی زیاد و هم

پناهگاه  (.Darvish Sefat ،2006)ارزشمندی به آن بخشیده است 

 از آزادشهر،ه آسفالته شاهرود ییالق از غرب به جادوحش خوشحیات

 شرق از و جیالن دشت و دختر چهل نظامی منطقه به غربیجنوب

زش باالی پناهگاه را .شودمی منتهی وشکالپ-آباد حسین هجاد به هم

مابین اکوسیستم بیابانی  ،وجود اکوتون دلیلهب ییالقخوش وحشحیات

و جنگلی است. اکوتون مرز بین دو اکوسیستم متفاوت و جدا از هم 

ها قرار دارند و خایر اکوسیستمی در اکوتونذترین است. با ارزش

 .داز تنوع زیستی باالیی برخوردارن معموالً

یكی  (Pantera pardus saxicolor)ایرانی  پلنگ: معرفی گونه       

که البته برخی از متخصصین )آید شمار میسان دنیا بهگونه گربه 37از 

سازش  .((1387ضیایی، ) عضو دارد 36اعتقاد دارند که این خانواده 

 پذیری اینهای مختلف بازتابی از قدرت و انعطافسازگانپلنگ با بوم

و منابع  طبیعت از حفاظت جهانی بندی اتحادیهبراساس رده .جانور است

قرار گرفته است  least concernطبیعی پلنگ در سطح گونه در طبقه

(Huntera 2003، همكاران و،) زیرگونه  نوع به بسته کهدرحالی
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( که saxicolor) بندی حفاظتی متفاوتی برخوردار است. زیرگونهاز رده

استثنای مشهور است و از هندوستان به غرب آسیا )به ایرانی نگنام پلبه

 2008شود، در سال ها را شامل میشبه جزیره عربستان( تمامی پلنگ

لیست  (Endangered) های در خطر انقراضگونه میالدی و در زمره

 (.2008 ،و همكاران Ghoddousiقرار گرفت ) IUCNقرمز 
 

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

 چنینهم و زیستگاه مطلوبیت مدل تهیه برای بایومپر افزارنرم و شناختی

 اطالعاتی هایالیه ساخت نیز و حساسیت تحلیل افزار ایدریسی براینرم

های اطالعاتی مورد الیه .شد افزار بایومپر استفادهها به نرمود آنور و

 دسته دو به توانمی افزار بایومپر رادر نرم تحلیل و نیاز برای تجزیه

 Ecogeographical mapsو  Work map شامل های اطالعاتیالیه

 ایدریسی تهیه و تنظیم افزارها در ابتدا در نرمبندی کرد. این الیهطبقه

 .افزار بایومپر وارد شدندو سپس به نرم

       Work map:  نقشه متغیر وابسته یا نقاط حضور گونه یک نقشه

ای است که باید به شكل بولین )صفر و یک( تهیه گردد. رستری نقطه

عدد یک در واقع همان نقاط و مناطقی است که در کار صحرایی ثبت 

که گونه در آن حضور  هایی استدهنده محلگردیده است و نشان

تهیه نقشه پراکنش افراد گونه هدف  (.2007و همكاران،  Hirzelدارد )

که دلیل اینهای صحرایی دارد. بهآوری دادهنیاز به کار میدانی و جمع

های شناختی تنها براساس دادهروش تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بوم

های حضور داده حضور گونه استوار است، بنابراین باید نسبت ثبت

حاصل مشاهدات مستقیم و یا غیرمستقیم گونه مورد نظر مبادرت 

یا 20تواند طبق نظر هیرزل تعداد نقاط حضور گونه حتی می ورزید.

عدد باشد، اما زیادتر بودن تعداد نقاط به سود صحت مدل و  30

 (.2007و همكاران،  Hirzelداری آن است )معنی

       Ecogeographical maps: جغرافیای  متغیرهای رستری هاینقشه

بر حضور گونه تأثیر  (Ecogeographical Variables=EGV) زیستی

متغیرهای جغرافیای  روند.کار میبه مستقل عنوان متغیرهایبهو  دارند

عوامل مكانی ناحیه مورد مطالعه هستند و عوارض کمیّ منطقه  زیستی

سازی نحوه آماده (.2007و همكاران،  Hirzel) نمایندرا توصیف می

ترتیب بهاین گونه  براییرهای مستقل جغرافیای زیستی نقشه متغ

 قرار زیر است:به

مؤثر در حضور  زیستی جغرافیای متغیرهای از فهرستی تهیه       

 Digital Elevation) های رستری مدل رقومی ارتفاعنقشه :هدف گونه

Model=DEM)  متری(، شیب و  30)با استفاده از نقشه خطوط تراز

خوش  منطقه اساس مدل رقومی ارتفاع(، روستاهای مجاورجهت )بر

نقاط های دائمی و فصلی، ها و رودخانه، منابع آبی شامل چشمهییالق 

رو، های ماشینجادهویژه کل و بز و قوچ و میش( ها )بهحضور طعمه

 بانی تهیه گردید.های محیطپاسگاه

یکسان  به توجه و ایدریسی افزارنرم در هانقشه کردن رستری       

ها یكی بودن سازی نقشهظور از یكسانمن :هابودن قالب همه نقشه

ها، طول و عرض جغرافیایی، نوع الیه، فرمت الیه سیستم مختصات آن

تعداد سطر و ستون و هر پارامتری که در جدول اطالعات متغیر مورد 

عنوان الگو مشخص توان یک الیه را بهنظر وجود دارد. بدین منظور می

هیه کرد. در این پژوهش نقشه اساس آن تها را برنمود و بقیه الیه

 .و انتخاب گردیدعنوان الگقه بهمنط DEMرستری 

در این روش جهت انجام تجزیه و تحلیل از : افزار بایومپرنرم       

افزار بر پایه شود. این نرماستفاده می (Biomapper) افزار بایومپرنرم

های افزارهای آماری برای تهیه مدلسامانه اطالعات جغرافیایی و نرم

اساس تجزیه و تحلیل پارامترهای مؤثر بر آشیان یت زیستگاه برمطلوب

هسته مرکزی آنالیز بایومپر  ENFAنماید. آنالیز شناختی عمل میبوم

مطلوبیت  های تعیینیكی از روش (.1389، فالحی) دهدرا تشكیل می

تحلیل  استفاده از روش آن،و تهیه نقشه  وحشحیات هایزیستگاه گونه

 (Eecological Niche Factor Analysis) بوم شناختیعاملی آشیان 

 سازی در روشدقت مدل. شودخوانده می ENFAاست که به اختصار 

ENFA هایروش در مقایسه با GLM، GAM و Regression Tree  در

که مشاهده حضور گونه دشوار است و یا بنا نظیر زمانی-ای اوقاتپاره

گونه حضور ندارد و ، حتی در صورت مناسب بودن زیستگاه ی،دالیلبه

 
بر روی نقشه در  ییالقوحش خوشتموقعیت پناهگاه حیا : 1شکل

 های سمنان و گلستاناستان
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تری نتیجه مطلوب -برای گونه نامساعد است حقیقتاً که زیستگاهیا این

 بوم آشیان عاملی تحلیل (.2002 ،همكاران و Hirzel) داشت خواهد

دهد. تحلیل انجام تشكیل می را افزار بایومپرنرممرکزی  هسته شناختی

 Principal Component) اصلی هایمولفه به تجزیه مشابه  ENFAدر شده

Analysis)، که توضیح دهنده بخش  زدپردابه محاسبه فاکتورهایی می

 ست. مشابها هاای از تاثیر متغیرهای مستقل محیط زیست گونهعمده

های اصلی، فاکتورهای محاسبه شده با یكدیگر تحلیل تجزیه مولفه

برای انجام  .هستند دارولی از نظر اکولوژیكی معنی همبستگی ندارند

ستقیم از روش ترانسكت خطی تصادفی با روش مشاهده ماین پژوهش 

های پلنگ آثار و نمایهپلنگ ایرانی برای مشاهده های نمایه یا شناسایی

 3مدت هدف طی پایش میدانی، به نقاط حضور گونهاستفاده شد. 

تعیین گردید، برای این منظور با  GPSهفته با دقت باال با دستگاه 

بانان منطقه، نقاطی را که حضور پلنگ روئیت گردید و کمک محیط

های طعمه، سرگین، ماندهجمله باقیهای پلنگ ازچنین آثار و نمایههم

و عرض  طول و شد روی درختان شناسایی شده بر های ایجادردپا، خراش

های های گونه )طعمهطعمهها ثبت گردید، عالوه بر این جغرافیایی آن

صورت بازدید و به جمله کل و بز و قوچ و میش( در منطقهشاخص از

سایر متغیرهای  سپس و شد وریآجمع GPS دستگاه وسیلهانی بهکار مید

ها و خطوط آبی، پراکنش روستانظر از قبیل منابع محیطی مورد مستقل

های مستقل محیطی شامل شیب، چنین متغیرحمل و نقل و هم

های مستقل محیطی با کمک گر متغیریجهت، ارتفاع، لند کاور و د

طور مختصر مراحلی هب یی تهیه شدند.های هواسنجش از دور و عكس

های متغیرهای تهیه نقشهشود عبارتند از: افزار طی میکه در این نرم را

تهیه نقشه ، (Eco geographical Maps)توضیح دهنده حضور گونه 

وارد  ،  (Work Maps)حضور یا پراکنش افراد گونه به شكل صفر و یک

افزار، نرم به گونه حضور و نقشه یستیزهای متغیرهای محیطنقشه نمودن

های زیستی با آمارههای متغیرهای محیطبررسی و محاسبه نقشه

ها به شكل مشاهده نقشهتوصیفی )تحلیل توزیع مقادیر و نظایر آن(، 

سازی پراکنش ها نظیر نرمالسازی نقشهآمادهدو بعدی و سه بعدی، 

، بررسی CirAnو  DistAnای شامل های فاصلهها، اجرای تحلیلداده

اجرای تحلیل عاملی آشیان بوم ان همبستگی متغیرها و نظایر آن، میز

ارزیابی صحت محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه،  ،(ENFAشناختی )

 ،Cross Validationهای بینی مدل برآورد شده از طریق میانگینپیش

های اطالعاتی ورودی الیه(،  (Post productionتولید محصول نهایی

پناهگاه حیات در  پلنگ ایرانیحضور نقاط نقشه  ENFA برای تحلیل

بر روی نقشه خطوط هم ارتفاع ای به شكل نقطه ییالقوحش خوش

 .باشد ENFA تحلیلتا قابل ورود به  مشخص شد منطقه
 

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

 ییالق خوش
 

 :بایومپر افزارنرم در شناختیبوم آشیان عاملی تحلیل اجرای       
ه بافزار رستری در این نرم های اطالعاتیاساس الیهبر ENFA تحلیل

 فزار است.اها به نرمورود داده اولین گام، رو،از این آید.اجرا در می

ی های متغیرهانقشه نقشه حضور گونه و: طبقه شامل ها به دونقشه

ر یكی دیگر از مراحل مقدماتی دشود. می بندیدسته مستقل محیطی

ا در ه، بررسی وضعیت پراکنش دادهتحلیلها قبل از سازی نقشههآماد

ی هاوش. یكی از بهترین رها استبودن آننرمال  وهای اطالعاتی الیه

 Box-Cox روش نیز قابل استفاده است بایومپر که در سازینرمال

 Y’=(YL – 1) / L شكلهو یا ب Y’= ln Y: شكلهها را بهاست که داد

که  متغیرهایی دارد نیاز به بایومپر در ENFA . تحلیلدهدتغییر می

 اگر دو متغیر وابستگی ENFA تحلیلدر ،همبستگی ندارند. در واقع

هند خوا باالیی داشته باشند، هر دو با یک ضریب در مدل نهایی ظاهر

حرانی بتر از میزان کم ماندهبین متغیرهای باقی میزان همبستگی. شد

برای  ماندهلذا تمامی متغیرهای باقی .برای حذف یكی از متغیرها بود

 .دمورد استفاده قرار گرفتن ENFA تحلیل
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 ماتریس همبستگی متغیرهای مستقل محیطی: 1جدول

 نتایج
  (Marginality)گراییحاشیهویژگی  معرف شده تولید فاکتور اولین       

گونه مورد مطالعه بهینه حد  که دهدگونه مورد مطالعه است و نشان می

 ار دارد.حد در فاصله از حد میانگین زیستگاه مورد مطالعه قر تا چه

در ارتباط با منابع  مطالعه این فاکتورها میزان تخصص گونه مورد

یكی  دهند.می موجود در گستره زیستگاه قابل دسترس گونه را نشان

که  استماتریس امتیازات  لحاصل از اجرای این تحلی هایاز خروجی

. اطالعات موجود در این ماتریس کندارایه می اطالعات بسیار مهمی

فاکتور حاصل از این تحلیل با متغیرهای  ست که هرا هنده آننشان د

میزان همبستگی دارد.  تحلیل چه مستقل محیطی مورد استفاده در

 است (Marginality) گراییحاشیه اولین ستون از این ماتریس فاکتور

 متغیرهای مستقل محیطی گزینی گونه نسبت به هریک ازکه حاشیه

با فاکتورهای تخصصی بودن است.  ها برابردهد. سایر ستونمی را نشان

متغیرهای مستقل  این ماتریس شامل میزان شرکت یا سهم ها درردیف

حاصل ماتریس امتیازات  2 جدولدر ساخت فاکتورها هستند.  محیطی

  د.دهرا نشان می ENFA از اجرای تحلیل

 

  گرایی استاشیهاز ح درصد 100کننده ستون اول بیان ،اتماتریس امتیاز :2جدول 

 زیستگاه مطلوبیت تعیین در عامل ترینمهم دهدمی نشان جدول این       
چنین پس از دهد. همتشكیل مییعنی پازن  کلیدی آن پلنگ را طعمه

تری نسبت به سایر ها )گوسفند وحشی( اهمیت بیشعمهآن سایر ط

خاصی  گراست و در دامنهای تخصصعالوه پلنگ گونهموارد دارند، به

 کند. حضور طعمه باشد، زیست می که دارای امنیت و از شرایط محیطی

  (Habitat suitability map): تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه
توان های مربوطه میخروجی بی بهدستیا وENFA پس از اجرای تحلیل

گام  به محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه پرداخت.

. ستا Factor mapه مطلوبیت زیستگاه محاسب اول در محاسبه نقشه

زیستگاه الزامی است.  مطلوبیت نتایج این تحلیل برای محاسبه نقشه

 وارد ENFAهاینكته حائز اهمیت در این تحلیل تعیین تعداد نقشه

کاربر ،  Factor mapدر تحلیل .است تحلیل مطلوبیت زیستگاه به شونده

 البته طی این تحلیل تولید گردد. ENFA نقشه چند کندتعیین می

 هایتعداد نقشهآرتور مک شكسته اساس معیار چوبخود نیز بر بایومپر

ENFA اساس تعداد را بر این خود تواندمی لیكن کاربر کندمی را پیشنهاد

 ر تجمعی واریانس توجیه شده توسط فاکتورها تعیین نماید.مقدا

 روستا شیب دهجا آبیمنابع ند وحشیفگوس ارتفاع کل و بز جهت متغیرهای مستقل محیطی

        1 جهت

-019/0 کل و بز  1       

117/0 ارتفاع  106/0-  1      

-042/0 ند وحشیفگوس  839/0  237/0-  1     

-025/0 منابع آبی  304/0  274/0  271/0  1    

-033/0 جاده  418/0-  174/0-  294/0-  34/0-  1   

248/0 شیب  062/0-  508/0  106/0-  236/0  114/0-  1  

-072/0 روستا  254/0-  645/0-  18/0-  275/0-  425/0  379/0-  1 

         

 های مستقل محیطیمتغیر
1 

(22/0) 

2 
(50/0) 

3 
(17/0) 

4 
(3/0) 

5 
(3/0) 

6 
(2/0) 

7 
(2/0) 

8 
(1/0) 

-12/0 جهت  279/0  913/0-  005/0  18/0  204/0-  014/0  001/0-  

-645/0 کل و بز  658/0-  138/0-  047/0-  192/0-  122/0-  199/0-  231/0-  

-507/0 ارتفاع  723/0  183/0  104/0-  119/0-  235/0-  312/0-  098/0-  

-544/0 گوسپند وحشی  729/0-  16/0-  023/0  285/0-  004/0-  043/0  254/0-  

- آبیمنابع 386/0  014/0-  204/0  674/0  225/0  215/0-  081/0  024/0  

686/0 جاده  136/0  067/0-  267/0  597/0-  272/0-  049/0  051/0  

-435/0 شیب  616/0  189/0-  258/0  261/0-  950/0  023/0  012/0  

759/0 روستا  335/0-  132/0-  377/0  159/0  167/0  308/0-  07/0-  

 (دهدگرایی را نشان میاعداد داخل پرانتز میزان تخصص)
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گرایی متغیرهای گرایی و حاشیه: میزان تخصص3جدول 

 مستقل زیست محیطی

 گراییتخصص گراییحاشیه های مستقل محیطیمتغیر

053/0 جهت  55/4  

624/0 کل و بز  88/23  

437/0 ارتفاع  33/18  

565/0 گوسپند وحشی  90/20  

034/0 آبیمنابع  12/10  

234/0 جاده  68/35  

147/0 شیب  73/5  

126/0 روستا  97/33  
 

کند چه مقدار از تغییرات )واریانس( توسط مقدار ویژه بیان می

گرایی شود و در واقع گویای میزانی از تخصصمتغیرها توضیح داده می

ترین اطالعاتی را که هر متغیر منتقل است. مقادیر باالی آن بیش

یا مساوی صفر  تربزرگدهد. مقادیر ویژه باید ا نشان میکند رمی

باشند. اگر گونه مورد بررسی توزیع تصادفی در زیستگاه داشته باشد 

پذیری گرایی حدود صفر و تحملمقادیر ویژه نزدیک به یک، حاشیه

نیز تقریباً یک خواهد بود. اگر بین دو متغیر همبستگی وجود داشته 

 در این تحقیق ار بزرگ یا منفی خواهد بود.باشد مقادیر ویژه بسی
، میزان 993/2گرایی:، میزان تخصص214/1 گرایی:میزان حاشیه

گرایی اغلب بین صفر و مقدار حاشیه حاصل شد. 334/0 گرایی:تحمل

(. مقادیر نزدیک به صفر بیان 2007 ،و همكاران Hirzelیک قرار دارد )

یانگین ناحیه مطالعاتی زندگی کند که گونه تمایل دارد در شرایط ممی

کند و هیچ تفاوتی بین میانگین زیستگاه موجود و زیستگاه گونه وجود 

دهد که گونه در یک زیستگاه ندارد. مقادیر نزدیک به یک نشان می

دهنده موقعیت گرایی نشانکند. در واقع حاشیهبسیار ویژه زندگی می

 ،و همكاران Hirzelشناختی در فضای محیط زیستی است ) آشیان بوم

شناختی عامل آشیان بوم دومین (.2006 و همكارانMertzanis ؛2007

دهنده وسعت است که نشان (Specialization Factor) گراییتخصص

گرایی نسبت تغییرپذیری یا انحراف شناختی است. تخصصآشیان بوم

. به بیان معیار توزیع کلی به تغییرپذیری یا انحراف توزیع گونه است

ی است از دامنه شرایط محیط زیستی که گونه دیگر این عامل معیار

دهنده این کند. در این مورد مقادیر نزدیک به صفر نشانتحمل می

است که گونه هدف در محدوده وسیعی از شرایط محیط زیستی قادر 

دهد که گونه بسیار به زندگی است. مقادیر باالی این عامل نشان می

محیط زیستی زندگی  تخصصی است و در محدوده باریكی از شرایط

 Hirzelاست )ر شناختی کوچكی برخوردابوم آشیان از بنابراین، و کندمی

تفسیر عامل  (.2006 و همكاران Mertzanis ؛2007 ،و همكاران

نهایت مشكل است. دلیل متغیر بودن آن از صفر تا بیگرایی بهتخصص

ستفاده گرایی اپذیری برای درک بهتر تخصصبنابراین، از عامل تحمل

گرایی است و مقادیر نزدیک پذیری عكس تخصصتحمل عامل شود.می

پذیری پایین گونه و تخصصی بودن آن دهنده تحملبه صفر آن نشان

حاکی از آن است  تحمل زیاد گونه مقادیر باال ضمن بیان و برعكس است

زیستگاه برای زندگی نیاز ندارد.  در ویژه و خاص بسیار شرایط که گونه به

 ،و همكاران Hirzel)پذیری بین صفر تا یک متغیر است قادیر تحملم

 (.2009 ،و همكاران Wang ؛2006 ،و همكاران Mertzanis ؛2007

 در نسخه: بویسشاخص  از با استفاده مناسب الگوریتم تعیین       

نام این امكان ایجاد شده است تا با استفاده از شاخصی به بایومپر 4

مناسب برای تهیه نقشه مطلوبیت انتخاب  بتوان یک الگوریتم ،بویس

 (SDتر و انحراف معیار )چه میزان بویس بیشنمود. بر این اساس هر

تر دهنده آن است که الگوریتم انتخاب شده مناسبتر باشد نشانکم

در این مطالعه، با مقایسه اعداد  .(2002 ،و همكاران Boyceاست )

وان مناسب ترین الگوریتم عنبه هارمونیک(، الگوریتم 4حاصله )جدول

 انتخاب شد.
 

 های مختلفدر الگوریتم بویس: مقایسه شاخص 4جدول 

 الگوریتم انحراف معیار ± شاخص بویس

461/0 ± 51/02  میانه 

 هارمونیک 384/0±673/0

 هندسی 412/0±525/0

 حداقل فاصله 349/0±437/0
 

تعیین طبقات نقشه مطلوبیت با استفاده از شاخص بویس:        
کارگیری شاخص بویس، محور عمودی هنمودار خطی حاصل از بدر 

(Fiنشان )بینی شده برای هر کالس دهنده نسبت مقدار عددی پیش

(iبه مقدار مورد انتظار است. بنابراین، هر ،) چه میزانFi تر باشد بیش

(. با توجه 2002و همكاران،  Boyceدهنده یک مدل خوب است )نشان

باشد زیستگاه نامطلوب  Fi<1که ، در جائی(4به نمودار حاصل )شكل 

کند، مطلوبیت و به سمت اعداد باالتر سیر می Fi>1و در مواردی که 

 (:2002 ،و همكاران Boyceیابد )زیستگاه نیز افزایش می
Fi = Oi / Ei 

کالس برای نقشه مطلوبیت  3 تعداد ،Boyceشاخص کارگیریهب براساس

 زیستگاه تعیین شد. 
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بندی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی بر قه: طب4شکل 

 اساس نمودار حاصل از شاخص بویس
 

پناهگاه در  پلنگ مطلوبیت زیستگاه (،5)شكل  نقشه نهاییطبق        

 پلنگ ایرانیزیستگاه مطلوب  شد،ییالق مشخص وحش خوشحیات

در  و متر از سطح دریا 2000تا 1700در ارتفاعات این منطقهدر 

ترین بخش از که بیشطوریهب شت،رصد قرار داد 60تا  30هایشیب

 .قرار دارد ایصخرهو  زیستگاه مطلوب در مناطق کوهستانی
 

 
مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در پناهگاه  نقشه :5شکل 

 ییالقحیات وحش خوش
 

منظور مقایسه نتایج به :افزار ادریسیحساسیت در نرم آزمون       

سنجی توان از حساسیتیومپر، میافزار بادر نرم ENFAحاصل از 

مدل نسبت به فاکتورهای متعدد محیطی استفاده نمود. بدین منظور 

کارگیری رگرسیون لجستیک و وارد نمودن نقشه حضور گونه هابتدا با ب

اساس ای حاصل گردید که برفاکتور مستقل محیطی، نتیجه 8همراه به

 1سمت به ROCو عدد( 9) 2/0به سمت  R-Squareچه عدد آن هر

 Pontius) مدل است صحت دهندهنشان یابد گرایش

 6دست آمده از جدول با توجه به مقادیر به (.Schneider، 2001 و

مستقل محیطی  متغیرهای تمامی برای R-Squareکه  شودمی مشخص

ترین بهینه قرار دارد، مناسب هدشامل شیب، جهت، ارتفاع در محدو

باشد ( می1963/0) شیب جدول ی طبق اینمحیطزیست مستقل فاکتور

تری در توزیع و پراکنش پلنگ که نسبت به دو عنصر دیگر تاثیر مهم

محیطی زیست وابسته هایرا دارد، عالوه براین در میان فاکتور منطقه در

دوم گوسفند وحشی  ( و در درجه1925/0اول کل و بز ) در درجه

های ید وابستگی پلنگ به طعمه( قرار دارند که این امر مو2646/0)

 ROCعدد  دست آمده طبق جدود باال برایبه مقادیر باشد.می ترجیحی

های متفاوتی با شدت های مستقل و وابستهدهد که فاکتورنشان می

ترین فاکتور که مهمطوریدهند، بهنسبت به این عدد واکنش نشان می

ترین عالوه مهم( می باشد، به9050/0زیست محیطی مستقل جهت )

 (9930/0اول قوچ و میش) مستقل در درجهمحیطی غیرفاکتور زیست

 باشد.( می9468/0دوم فاصله از روستا ) و در درجه
 

 : مقایسه مقادیر حاصل از رگرسیون لوجستیک6 جدول

ROC 
PSEUDO R-

SQUARE 

فاکتور مستقل 
 محیطی

 ردیف

 1 جهت جغرافیایی 2346/0 9050/0

 2 کل و بز)طعمه( 1925/0 8400/0
 3 ارتفاع 1343/0 8050/0
 4 قوچ و میش)طعمه( 2646/0 9930/0
 5 فاصله از منابع آبی 5158/0 5000/0
 6 فاصله از جاده 2975/0 2257/0
 7 شیب 1963/0 7450/0
 8 فاصله از روستا 2337/0 9468/0

 9 همه 2414/0 7325/0
 

 
 یستگاه با نقاط حضور گونهپوشانی مطلوبیت ز: نقشه هم6شکل 

 مورد مطالعه
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 بحث
 مطلوبیت برای شاخصی عنوانحضور پلنگ ایرانی به مطالعه این در       

همراه الیه مستقل محیطی به هشت .است شده گرفته نظردر زیستگاه

اساس این روش را ییالق خوش در منطقه پلنگالیه نقاط حضور 

 توزیع بر مؤثر عوامل با ارتباط در که بررسی براساسدهد. تشكیل می

پارامترهای  که گردید مشخص شد، انجام پژوهش این در نظر مورد گونه

سزایی هو پراکنش پلنگ تاثیر ب بر توزیع مستقل و وابسته محیطیزیست

این  توزیع بر تاثیرگذار فاکتور مستقل ترینمهم ارتفاع و شیب دارند

 از فاصله گیاهی، پوشش ازجمله افاکتوره سایر و باشدمی سانگربه

 را تاثیر ترینکم و گرفتند قرار بعدی هایالویت در هاآبراهه و چشمه

 فصل علتبه است ممكن این البته که است داشته جهت پارامتر هم

 دامنه به گونه این شد مشخص چنینهم. باشد )پاییز( بردارینمونه

 تا موضوع این. تاس وابسته منطقه زیستی محیط شرایط از محدودی

 پلنگ زیستگاه مورد در گرفته صورت هایبررسی سایر با حدودی

 گونه توسط زیستگاهی عوامل این علت انتخاب درباره .باشدمی مشابه

 است، مشخص گرفته مورد پلنگ صورت در که سایر تحقیقاتی توجه با

پلنگ  توسط انتخاب زیستگاه در اصلی عوامل از یكی که گرددمی

ی بزرگ و با شیب باال هاپلنگ از صخره. است زمین پوشش ساختار

ترین پلنگ شاخص کهجاآن از کنند.استفاده می گریزگاه و النه عنوانبه

شود، داشتن در ایران محسوب می جثههای بزرگشكارچی طعمه

زیستگاهی مطلوب که امنیت و غذای کافی را برای این گونه تامین 

گاه حیات ارد، مناطق مرکزی و جنوبی زیستکند، در ارجحیت قرار د

 شیخ، های بلند )سیاهكوه، بایرامی کوهاییالق که داروحش خوش

 کوه سوخته کمر، یهاد پالچق، قره آباد،تیل جوزک، پق، چهل اولنگ،

عالوه ترین نقاط برای پلنگ هستند، بهمطلوب .اردد وجود میانكوه( و

 و بز و قوچ و میش وجود دارد. در نقاط مذکور تمرکز باالیی از کل

پناهگاه  در پلنگ شناختی برایبوم آشیان عاملی تحلیل از حاصل نتایج

 مورد زیستگاهی متغیرهای (ENFA) براساس ییالقوحش خوشحیات

 در منطقه این در گونه این مطلوب که زیستگاه دهدمی نشان استفاده

 30 هایشیب در دریا، سطح از متر2000تا  1700ارتفاع  فاصل حد

 مطلوب زیستگاه از بخش ترینبیش کهطوریبه قرار دارد درصد 60تا

طی  (1387) امیدی گردد.می واقع ایصخره و مناطق کوهستانی در

 در گونه را در پارک ملی کاله قاضی این مطلوب ای زیستگاهمطالعه

 تا 20 هایشیب در دریا، سطح از متر 2400 تا 1800ارتفاع فاصل حد

 ترینبیش کهطوریبه دست آورده است.به (ENFA) با روش درصد 70

گردد. می واقع ایصخره و کوهستانی مناطق در مطلوب زیستگاه از بخش

 زیستگاه مناسب شیب و ارتفاع ای،مطالعه طی نیز (1386مبرقع )

متر 1200 -1100 ترتیببه توران ملی پارک در را ایرانی مطلوب پلنگ

عرفانیان است.  نموده برآوردHEP روش از استفاده درصد با 65 -30و 

ارتفاع و شیب مناسب پلنگ را در پارک ای ( نیز طی مطالعه1390)

درصد با استفاده از روش تجزیه و  32و  1234ترتیب ملی گلستان به

 دست آورده است. شناختی بهتحلیل عاملی آشیان بوم

 مطالعه در این کل تحمل و گرایی تخصص گرایی، حاشیه میزان       

 است آن دهندهنشان و شد محاسبه334/0و  993/2، 214/1ترتیب به

 زیستن و دارد را منطقه باالی شرایط حد در زندگی به تمایل گونه که

 انتخاب و رفتارشناسی با نتیجه این گزیند ومی بر را خاص شرایط در

 ترینمهم حاصل نتایج اساسدارد. بر و مطابقت خوانیهم پلنگ زیستگاه

طعمه  عنوانبه پازن پراکنش پلنگ، زیستگاه تعیین مطلوبیت در عامل

 این از تراکم باالیی هرجا کهطوریبه باشدمی منطقه این در ترجیحی

شود. می محسوب زیستگاه پلنگ ترینمطلوب باشد، داشته وجود حیوان

 نوانعبه نیز شیب عامل بعد در مرحله و هاطعمه سایر پازن، بر عالوه

 اند.شده وارد مدل در زیستگاه میزان مطلوبیت بر موثر عوامل

 دهدمی نشان در این پژوهش زیستگاهی مورد بررسی متغیرهای       

زیادی از مناطق  منطقه در فاصله در این پلنگ مطلوب زیستگاه که

ییالق وحش خوشحیات پناهگاه است، حاشیه شده واقع و جاده مسكونی

بختانه مناطق مرکزی تشكیل داده است، ولی خوش یرا روستاهای زیاد

مطلوبیت  باشد، نقشهاین زیستگاه به نسبت دارای امنیت کافی می

زیادی زیستگاه حاصل شده، موید همین مطلب است، پلنگ با فاصله 

کند، منابع آبی مناسبی در قلب از جاده و مناطق روستایی زندگی می

ای شكار و هم برای شكارچی امنیت ییالق قرار دارد که هم برخوش

 نیاز از رفت و آمد به حاشیهوحش را بیکند و حیاتباالیی را تامین می

( با بررسی زیستگاه پلنگ 1396کند. شعاعی و همكاران )پناهگاه می

( به این نتیجه 95پاییز ) و تابستان فصول طی تندوره ملی پارک در

 این پلنگ در حضور عدم یا ورحض بر مؤثر عامل ترینرسیدند که مهم

 در پلنگ زیستگاه ترینمطلوب عالوهبه. است جاده از فاصله منطقه

 در جهت و دریا سطح از متری 2300 تا 1900 ارتفاع فصول این

 واقع شده هاچشمه از متری 2500 تا 1100 فاصله چنینهم و شمالی

های گونه روی هاجاده منفی تأثیر کنندهمشخص نتایج این. است

نتایج حاصل از این  .است ملی هایپارک شدهحفاظت و ارزشمند

پوشانی باالیی دست آمده از تحقیق حاضر دارای همپژوهش با نتایج به

عنوان یک فاکتور به جاده نقش حاضر در پژوهش چنداست، هر
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تر وحوش ست که بیشن ادلیل آکلیدی برجسته نیست و این مهم به

ویژه پلنگ در مرکز منطقه قرار ق و بهییالوحش خوشپناهگاه حیات

 که شبكه حمل و نقل وجود ندارد.دارند، جایی
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