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 چکیده

کشور بیابانی فالت مرکزی های زیستگاهدر ، فقط فرد 40تر از با جمعیتی کمآسیایی شدت درخطرانقراض یوزپلنگزیرگونه به 

ترین کاهش با بیش 1380 سالاست، از جوار استان یزد و مناطق همهای ، که شامل زیستگاههای این گونهزیستگاه .است ماندهایران باقی

ها و انقراض آن یدارد و در نابود یها اثر مهمآن یهاستگاهیو ز وحشاتیبر ح یو خشکسال یمیاقل راتییاست. تغ رو بودهجمعیت روبه

های یوز در ت اقلیمی زیستگاه(، به بررسی تغییرا1393تا  1380ساله ) 14دوره طی یک ،در این پژوهش رواز این. اثرگذار است اریبس

 شد. در این پرداخته  ،ترین مناطق انقراض محلی جمعیت یوز در ایران استکه مهم میلیون هکتار در استان یزد 9/2 ای به مساحتمحدوده

 سنجندههای زمانی شد. سپس با استفاده از روش سری سازی مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ انجاممدل نظمی،ترین بیبیش ابتدا با روش تحقیق

رات مجموع بارش یهای هواشناسی طی دوره مطالعه تغیدرجه حرارت سطح زمین بررسی و با کمک داده ایستگاهبیشینه مودیس تغییرات 

از سطح  درصد 24دهد که های مطلوب یوزپلنگ نشان میدرجه حرارت زمین در زیستگاه بیشینهتغییرات ارزیابی  سالیانه بررسی گردید.

چنین کاهش مجموع بارش سالیانه در قسمتی از مناطق طی این دوره مواجه شده است. هم افزایش میانگین درجه حرارت منطقه، با این

فاکتورهای تغییرات  که داد نشان تغییرات زیستگاه یوزپلنگ آسیاییها برای شناسایی دالیل بررسیجنوبی منطقه مطالعاتی مشهود است. اما 

رسد نظر میرو بهدار نیست. از اینوره مطالعه معنیطی د ،دمای سطح زمین و تغییرات مجموع بارش سالیانه بیشینه یراتتغی، شامل اقلیمی

، عوامل غیراقلیمی دوره این پژوهش آسیایی طیهای یوزپلنگهای جنوبی منطقه مطالعاتی از زیستگاهترین دلیل تغییرات در زیستگاهبیش

 اند.ورت مستقیم و غیرمستقیم بر این تغییرات اثر داشتهصبهاست و عوامل انسانی 

  عوامل انسانی ،سالیانهبارش  ،حرارت زمین درجه ،استان یزد ،آسیایییوزپلنگ  ،اقلیمیتغییرات  کلمات کلیدی:

 Nezamibagher@gmai.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
 و اقلیمی عبارت است از تغییرات در آمارهای آب تغییرات       

. (Houghton ،2001) تربیش و الهس 10 ایدوره در یک منطقه هوایی

 IPCC= Critical) اقلیمی المللی تغییراتآمارهای هیئت بین طبق

Endangered) (2007) زمین  کرههای آتی افزایش دمای طی سال

های چنین بررسیو خشکسالی را در جهان خواهیم داشت. هم

گراد میانگین دمای سطح سانتی درجه 4الی  8/1فزایش اعلمی از 

(. Solomon، 2007) دارد یتحکا 2009 تا 2005 هایسال طی مینز

 های تغییرات اقلیمی در مناطق بیابانی،ترین نشانهیکی از اصلی

 (.Teachers، 1995) است لیخشکسا هایدوره در تغییرات

افتد و با کمبود بارندگی اتفاق می که ای استپدیده خشکسالی

شد. مطالعات  خواهد طبیعت در حیات نابودی باعث آن دار شدنادامه

)رضایی دهد فاکتور بارش با خشکسالی همبستگی دارد نشان می

درمناطقی  خشکسالی منفی اثر چنینهم (.1395 همکاران، و خوزانی

 )مانند ایران( با خشکنیمه و خشک که با قرار گرفتن در اقلیم

تر است و گاهی به بیش آبی مواجه هستند، های منابعمحدودیت

که (. شناسایی اینWei ،1998 و Wang)گردد می تبدیل بحران

تغییرات اقلیمی و خشکسالی منشا انسانی یا طبیعی دارد کاری 

بسیار دشوار است. یک دلیل عدم قطعیت در اثبات منشا تغییرات 

اقلیمی، وابستگی آن به نوسانات طبیعی فاکتورهای اقلیمی مانند 

دهد نشان می مطالعات (.2009، و همکاران Kay) دما و بارش است

اثر ها آن هایوحش و زیستگاهحیات برخشکسالی  و اقلیمی تغییرات

 Glick) است بسیار اثرگذارها و در نابودی و انقراض آن مهمی دارد

با واران خگوشت (.2008 همکاران، و Metzger ؛2010 همکاران، و

 دارند که ییغذا زنجیره در، نقش مهمی ویژه شناختیاهمیت بوم

و همکاران،  Ordiz) کندرا ضروری می هااز آن مدیریت و حفاظت

یوزپلنگ  آسیاییخواران مهم، زیرگونه (. یکی از این گوشت2013

 CR= Critical)انقراض شدت درخطر در طبقه بهامروزه است که 

Endangeredقرار دارد ) (IUCN ،2014و از )  گونه نادر در زیراین

 ماندهباقی فرد 40تر از تنها کم آن، وان آخرین پناهگاهعنبه ،ایران

 (2016و همکاران،  Farhadinia؛ 1396، بلوچی)نظامی است

نشان حدود یک و نیم دهه قبل  های جمعیت این گونه طیبررسی

ها در آن یوزپلنگ نر و مشاهده چند طوالنیهای جاییجابهداد، 

عیت این گونه و پویایی جم تر مناطق، حاکی از دست رفتنبیش

 غربیجنوب هایزیستگاه در گیریجفت برای هاآن عدم موفقیت

چنین (. هم2013و همکاران،  Farhadinia) است آسیایی یوزپلنگ

تصویری از  گونه ثبتنشان داد که هیچای های تلهدوربینبررسی 

است ه رخ نداد 1390پس از سال ها و یا زادآوری مادهیوزهای 

این گونه در زیستگاه خود در (. 1396زپلنگ ایرانی، )انجمن یو

 شرایط از محدودی دامنه به و کندمی عمل استان یزد تخصصی

با توجه . (1392زاده و همکاران، )سرهنگزیستی وابستگی دارد 

در  های مرکز ایران،به از دست رفتن پویایی این گونه در زیستگاه

دوره مطالعه  ستگاه طیزی سازی مطلوبیتمطالعه پس از مدل این

 مقدار از تغییرات مطلوبیت مشخص شود چه است که ضروری

 است. طبیعی و چقدر انسانی عوامل از زیستگاه در این ناحیه ناشی

تاثیرگذار به بررسی دو عامل مهم از عوامل طبیعی  منظور این برای

زمین و  بیشنه تغییرات دمای سطحیعنی بر تغییرات اقلیمی 

 از تاثیرپذیر ساله( 14) کوتاه هایکه طی بازهساالنه  مجموع بارش

(. 2009و همکاران،  Kay)م پردازیمی نیستند، انسانی عوامل

 و خشک مناطق در اقلیمی متغیرهای ترینثبات از بی بارندگی

شود اما در نبود اطالعات طوالنی مدت خشک محسوب مینیمه

ای برخوردار ههمیت ویژاز دیگر فاکتورهای اقلیمی، این فاکتور از ا

 طوربه بارش تغییرات . از آن جهت که(Guttman ،1998شود )می

 انعکاس زیرزمینی و سطحی هایجریان خاك، رطوبت در مستقیم

 حالتی هر بررسی در تواندمی که است برداری یابد، لذا اولینمی

(. 1384گیرد )نوحی و عسگری،  قرار توجه مورد خشکسالی از

 های خوبقابلیت ای، باماهواره ازدور سنجش هایداده استفاده از

زمانی تغییرات اقلیمی کمک  و مکانی زمانی نیز به پایش و مکانی

توصیف  و سازی(. مشخص2001و همکاران،  Wang)کنند می

 نیروهای تعیین در گامی اساسی زمان، طول در تغییرات روند

 تولید فرآیند، این در و است تغییرات مکانیسم شناخت تاثیرگذار و

در  مهم ابزارهای از یکی سرزمین، عناصر از با دقت، هایینقشه

 آیدمی شماربه زیستمحیط و طبیعی منابع هایعرصه پایش

هایی اغلب نیاز (. چنین ارزیابی1392تهرانی و صابری، زاده)عباس

، Groeneveld و Baugh) ای داردهای ماهوارهبه استفاده از داده

 سنتی هایروش از استفاده با زمینی بررسی منابع (. چراکه2006

)موسوی و  باشدمی زیاد هایهزینه و مستلزم برزمان معموالً

ای باعث های ماهوارهوری از دادهاما بهره .(1385همکاران، 

ناگهانی و غیرمترقبه و یا تغییرات با  تغییراتتر راحت شناسایی

(. 1392)مرادی و همکاران،  شودروند آرام در گذر زمان می

آسیایی با کمک دالیل تغییرات پویایی جمعیت یوزپلنگ بررسی

ارائه راهکارهای مدیریتی برای کاهش اثرات به منجر ها، این داده

 . شودهای گونه میتغییرات اقلیمی و انسانی بر زیستگاه
 

 هاشمواد و رو
میلیون  4/7 حدوداستان یزد به مساحت : منطقه مطالعاتی       

خشک مرکز ایران واقع و نیمهاقلیم خشک  در،  هکتار
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آخرین یکی از به  استان یزد استپی و بیابانی نواحی است.شده 

 هایزیستگاه تعداد ترینبیش و است شده های یوز مبدلزیستگاه

آسیایی، تحت حفاظت سازمان محیط زیست را در خود  یوزپلنگ

Asian of Conservation ؛6139 ،بلوچی)نظامی است جا داده

Project Cheetah ،2008).  از بین مناطق تحت حفاظت این

آسیایی در مرکز و جنوب  های یوزپلنگاستان و کل زیستگاه

ها و مشاهدات مستند از حضور براساس آخرین بررسی ایران،

 از یوزپلنگ حفاظت المللیپروژه بین نظارت یوزپلنگ مناطق تحت

)انجمن یوزپلنگ ایرانی، ای های تلهدوربین گزارشات و آسیایی

از استان یزد برای میلیون هکتار  9/2 ای به وسطمنطقه (1396

 چهارگانه و شکار مناطق شامل که مطالعه کنونی انتخاب گردید

 :(1)شکل ممنوع زیر است

 پناهگاه حیات وحش دره انجیر و نی باز  -1

  منطقه حفاظت شده کوه بافق   -2

 شکار ممنوع آریز منطقه -3

  منطقه شکار ممنوع کم کی  -4

 بهادران-منطقه حفاظت شده کالمند -5

 1380در همه این مناطق گزارش مستند حضور یوزپلنگ از سال 

ها هنوز نیز حضور این گونه ثبت وجود دارد و در بسیاری از آن

 . (1396، بلوچی)نظامی شودمی

 است: زیر موارد شامل پژوهش این تحقیق مراحل :تحقیق روش       

 اطالعات براساس آسیایییوزپلنگ زیستگاه مطلوبیت سازیمدلالف(

شناسایی  منظوربه 1393 تا 1380 از سال 14 طی آمده دستبه حضور

سطح  دمای تغییرات ارزیابی ب( .ونهگ هایزیستگاه

های زمانی مودیس کمک تحلیل روند سریمنطقه مطالعاتی به

 داری آن.مطالعه و مشخص کردن نوع و شدت و معنیدوره طی 

-ارزیابی تغییرات مجموع بارش ساالنه در منطقه مطالعاتی بهج( 

 هایایستگاه هایو داده زمانی هایکمک تحلیل روند سری

مطالعه و مشخص کردن نوع و شدت و  دوره طی یهواشناس

 داری آن.معنی

برای بررسی تغییرات بیشینه درجه : داده مورد استفاده       

های سنجش از دور سنجنده مودیس حرارت سطح زمین از داده

، Terraسنجنده مودیس توسط دو سکوی ماهواره شد.  استفاده

پرتاب شدند،  به فضا 2002سال ، که از Aqua، و 1999سال که از 

در . کندکل سطح زمین را در یک الی دو روز تصویربرداری می

از طریق  2014تا  2002از سال  MOD11این پژوهش محصول 

های داده(. 2010و همکاران،  Ceccato) شد دریافت NASA آرشیو

ها، گونه مناطق، حضور مربوط به مشخصات ایو کتابخانهشده  ثبت

که  های اقلیمیهای فرعی، نقاط معادن، و دادهاهها و رمحل جاده

ها ازجمله سازمان با مرور منابع و مراجعه به اشخاص و ارگان

 زیست استان یزد، اداره، اداره کل محیطزیست حفاظت محیط

 آوری شدند.تهیه و جمع هواشناسی سازمان تجارت، و معادن صنایع،

ها، آوری نمایهجمعامل که ش میدانیدست آمده از کار های بهداده

ثبت وضعیت تعارضات و  وحش، بررسی مشاهدات مستقیم حیات

های های حفاظتی، صحت سنجی داده، نقاط آبی و پاسگاه منطقه

گونه  تهیه تعدادی از نقاط حضور ها و پوشش گیاهی ومعادن، راه

 یوزپلنگ انجمن ایتله هایدوربین هایداده از استفاده .باشدمی

 (1396ایرانی،  یوزپلنگ )انجمن گذاری فاز دوربین سه طی در نیایرا

 در منطقه مطالعاتی هزار عکس 193مجموع  طی سه فاز پایش که

آسیایی این تصاویر بررسی و نقاط حضور یوزپلنگ اند.ثبت کرده

بز  های اصلی آن شامل جبیر، آهو، قوچ و میش و کل وو طعمه

 ها استخراج شد.از آن

شناسایی  برای تحقیق، این در :زیستگاه مطلوبیت سازیلمد       

تاثیر تغییرات اقلیمی بر زیستگاه یوزپلنگ آسیایی ابتدا الزم بود 

های مطلوب این گونه در منطقه مورد مطالعه مشخص که زیستگاه

 روش مطلوبیت زیستگاه، سازیهای مدلروش میان در. شدمی

 (®MaxEnt)  یا مکسنت Maximum Entropy)) نظمیبی حداکثر

 لحاظ از است، آمده وجودبه هاگونه پراکندگی نمایش برای که

خواران با تعداد برای گوشت سازیهای مدلروش بهترین از کارکرد

 (2013و همکاران،  Farhadinia) شودمی محسوب حضور کم نقاط

افزار پس از ورود به نرم آوری شده،های خام نقاط حضور جمعداده

SPSS18  جهت بررسی نرمال بودن مورد بررسی قرار گرفتند. از

 

 
استان یزد و پراکندگی مناطق در  موقعیت منطقه مطالعاتینقشه  : 1شکل

 تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست
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 Shapiro-Wilk تست بود، عدد 2000از  ترکم نقاط تعداد کهجاییآن

(. Zar ،1999) هاستداده بودن نرمال آزمون برای گزینه بهترین

برای حضور یوز، پوشش  مورد استفادهزیست محیطی  فاکتورهای

باشد میتوپوگرافی و منابع آبی  یمتغیرها ،انسانی تعارضات گیاهی،

(Bissett و Bernard، 2007؛ Broomhall ؛2003همکاران،  و Caro ،

، Arc GIS 10.2افزارهایهای زیستگاه از نرمتهیه الیه برای .(1994

IDRISI Selva وErdas Imagine 2014  وTerrSet .استفاده گردید 

ها برای بررسی همبستگی بین سازی کلیه الیهپس از آماده

استفاده   ENMTools 1.4.4 افزارنرمها و جلوگیری از اریبی از آن

سازی الیه در مدل 10نهایت در  (.2010و همکاران،  Warren) شد

 است.مشخص شده 1یوزپلنگ آسیایی استفاده شد که در جدول 

 آوری، پردازشجمع 1393تا  1380حضور یوزپلنگ از سال نقاط 

پس از حذف نقاط پرت و تکراری، های پرت از آن خارج شد. داده و
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  .حاصل شد

 ارزیابی تغییرات بیشینه سالیانه دمای سطح زمین:       

 ی را روندامانی طی هر دورههای زتغییرات طبیعی در سری

(Trend) سری زمانی  هایروش تحلیل روند یکی از روش .نامندمی

برای جستجوی حضور روندهای طوالنی مدت است.. یکی از 

تغییرات های مهم در شناسایی روند خشکسالی، شناسایی شاخص

( LST=Land Surface Temperature) زمین کره سطح حرارت درجه

از  یکی کهاین دلیلبه LST (. 1994همکاران، و  Moranاست )

 ایمنطقه هایمقیاس در زمین سطح فیزیک در کلیدی پارامترهای

 در انرژی نمایش تعادل برای خوب شاخص یک است، جهانی و

پایش  و تعیین برای LST زمانی سری های داده .است زمین سطح

، Koganو  Liu؛ Kogan ،1995اند )شده تولید خشکسالی تغییرات

 اساس، همین (. بر1995و همکاران،  Lozano-Garcia ؛1996

 با خشکسالی زمانی مکانی و پایش و ارزیابی به مبادرت محققین

ها در بلندمدت این ارزیابی .نمودندLST زمانی هایسری از استفاده

شود تغییرات اقلیمی مناطق محسوب می شناسایی در مهمی فاکتور

(Jin  ،2005و همکاران) برای بررسی تغییرات دما در سطح کره .

های کارآمد یکی از روش مودیس سنجنده هایاز داده استفاده زمین

(. لذا در این مطالعه 2014و همکاران،  Weng)شود محسوب می

مودیس برای بررسی تغییرات بیشینه  سنجنده MOD11 محصول از

 ازی، پیشپس از استانداردس شد.استفاده نیزم سطح سالیانه یدما

 بازدید با سپس گرفت. صورت زمانی سری مدل هاداده پردازش

دار تغییرات دمایی، یو افزایشی معن کاهشی مناطق براساس میدانی

تحلیل روند درون ساالنه از ترکیب دو روش  ادامه در گردید. انتخاب

 ، انجام شد.(Mann-Kendall) کندال-و من (Theil-Sen) سن-تیل
 

 های زیست محیطی مورد استفاده در :الیه1جدول 

 سازی یوزپلنگمدل

 منبع متغیرنام  ردیف

 Asterبانک اطالعات  جهت جغرافیایی 1

 سالیانه دمایمتوسط  2
Worldclim.org 

 های هواشناسیایستگاه
 سازمان صنایع و معادن فاصله از نقاط معدنی 3
 Landsatعات بانک اطال تراکم پوشش گیاهی 4

 بانک اطالعات وزارت راه هافاصله از جاده 5
 Asterبانک اطالعات  درصد شیب 6

 پراکنش جبیر 7
ای و های تلههای ادارات، دوربینداده

 کار میدانی

 پراکنش آهو 8
ای و های تلههای ادارات، دوربینداده

 کار میدانی

 پراکنش کل و بز 9
ای و تله هایهای ادارات، دوربینداده

 کار میدانی

 میش پراکنش قوچ و 10
ای و های تلههای ادارات، دوربینداده

 کار میدانی
 

در این پژوهش پس از جداسازی منطقه  پردازش:پیش       

روزه برای حذف ابر و آلودگی غباری به  16های دادهمطالعاتی، 

 Earth) روند زمین یسازدر مدل (Aggregate) روش تلفیق سری

Trend Modeler) بیشینه مقدار با روزه 30 هایداده به (Maximum 

Value) ( تلفیق شد Forkel ،سپس از دو روش 2013و همکاران .)

منظور برطرف کردن اثر فصلی به برای (Deseason) حذف اثر فصلی

چنین برای برطرف کردن شد. هم استفاده هاداده ساالنه روند تحلیل

 شد. استفاده Inverse PCA از روش تصویر در (Bounding) اثر نواری

 

 
در منطقه  های اصلی یوزپلنگطعمه : نقشه پراکنش2شکل

 مورد مطالعه
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های روش از تغییرات روند بررسی برای پژوهش این در پردازش:       

سن( برای تحلیل آماری شیب تغییرات  -)تیل میانه روند ناپارامتری

بودن این تغییرات در میانگین درجه  دارمعنی برای کندال -من و

ج این دو آزمون با یکدیگر استفاده شد. سپس نتای حرارت زمین

دار با شیب افزایشی، مناطق یتلفیق شده و نقشه مناطق معن

دار تغییرات یدار با شیب کاهشی و مناطق بدون روند معنیمعن

 درجه حرارت زمین تولید شد.

 بررسی برای سالیانه: بارش مجموع تغییرات ارزیابی       

رات اقلیمی از اطالعات عامل تغیی یک عنوانبه سالیانه بارش مجموع

شد. در های هواشناسی واقع در منطقه مطالعاتی استفاده ایستگاه

صورت سری زمانی های مختلف بهادامه الزم بود که اطالعات سال

شود لذا با بررسی منابع مشخص شد که بین مجموع بارش  مطالعه

( همبستگی باالیی وجود DEMهای زمین آماری )الیهسالیانه و 

 برای ترتیببه رگرسیون .(2011 همکاران، و Walter) دارد

 81/0، 72/0، 76/0ترتیب بهاباد، یزد، مهریز و بافق به هایایستگاه

دست آوردن رگرسیون همبستگی ارتفاع . لذا با بهبود 79/0و 

های هواشناسی با مجموع بارش سالیانه هر ایستگاه برای ایستگاه

مد. با ضرب این معادله در نقشه دست آهر سال معادله آن سال به

DEM  نقشه مجموع بارش سالیانه تهیه شد. سپس با استفاده از

سالیانه برای بارش در  های زمانی سالیانه مدل تغییرات روندسری

ها از آزمون داری دادهمنطقه مطالعاتی تهیه گردید. بررسی معنی

ای (. برRobson ،2000و  Kundzewicz) شدمن کندال استفاده

حرارت بیشینه سالیانه از فرمول زیر  دست آوردن تغییرات درجهبه

 گراد تهیه شد:نقشه درجه سانتی

 *Slope* N(years) 02/0(                                      1رابطه)

سن یک روش -تیل میانه روند :سن-آزمون روند میانه تیل       

و عرض از مبدأ بین غیرپارامتریک آماری با ثبات است و شیب 

(؛ Thiel ،1950کند )تیل )جفت داده مشاهداتی را محاسبه می هر

استفاده سن،  -میانه تیل شیب از پژوهش این در. ((Sen ،1968) سن

 شود:شد که با فرمول زیر محاسبه می
 (                 2)رابطه

β سن،  -شیب میانه تیلMedian هامیانه داده ،ti  وtj ا هعدد سال

دهنده ارزش مجموع بارش یا میانگین درجه حرارت نشان VIiو 

حال افزایش است.  در و بارش دما روند باشد 0β<اگر  باشد.می iسال 

 (.2014و همکاران،  Cao) است صادق قضیه این عکس 0β> مورد در

این روش یک آزمون آماری  :داری من کندالآزمون معنی       

نیاز ندارند  ایها به توزیع ویژهنمونه ناپارامتری است که در آن

(Kendall ،1975:معادله این روش در زیر ارائه شده است .) 

      (3رابطه)

                        

 

 
Z کندال است. وقتی قدرمطلق آماره -آماره آزمون منZ  در سطح

باشد  -96/1تر از یا کوچک 96/1تر از بزرگ درصد 5داری معنی

 Zباشد. مقدار منفی آماره دار میورت روند متغیر، معنیدراین ص

روند افزایشی  دهندهنشان Zمثبت  و مقدار کاهشی روند دهندهنشان

 jو  iدهنده ارزش دما و بارش در سری نشان VIjو  VIiاست. 

سال( و دامنه ارزشی  14این مطالعه )در  طول سری زمانی nاست. 

z  تا ∞−از +  است. ∞

 

   نتایج

 سازی مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگلمد

 یوزپلنگ سازی مدل ROC نمودارخروجی:  اطالعات صحت       

نشان داد  905/0ها را برای داده  AUCمقدار انحراف معیار آن و

 سازی است.گویای دقت بسیار باالی مدل که

نایف های آزمون جکبراساس خروجیاهمیت پارامترها:        

 نقش نیترشیب ریجب راکنشپ سازی،این مدل در کار رفتهمتغیر به

ترتیب ها بهطعمه ز آن باقی. بعد ااست کرده فایا یسازمدل در را

سازی مطلوبیت تاثیر را در مدل ترینومیش بیشوبز و قوچ، کلآهو

 یدما نیانگیمپس از این پارامترها  اند.زیستگاه یوزپلنگ داشته

سازی از فاکتورهای مهم در مدل نیز معادناز  فاصلهو  انهیسال

مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ هستند که در اولویت بعد قرار دارند. 

میانگین دما مطلوبیت یوزپلنگ افزایش ولی در میانگین با افزایش 

 منحصر جادهچنین هم. یابدمی کاهش 23از سالیانه باالتر  دماهای

 سازی است.در این مدل ریمتغ نیفردتربه

های مطلوبیت قشهنزیستگاه یوزپلنگ:  مطلوبیت شهنق       

ارائه  3ل آسیایی در منطقه مطالعاتی در شکیوزپلنگ زیستگاه 

برای شناسایی حد مطلوبیت زیستگاه از یک فاکتور  است.شده

گردد. استفاده میسازی آماری مجموع حساسیت و خاصیت مدل

اصی بودن میزان حساسیت و اختص آزمون خروجی براساس عدد این

بندی بوده است. با کالسه درصد 7سازی این پژوهش مدل خروجی

هکتار  2905658مجموع از  مشخص شدنقشه مطلوبیت زیستگاه 

هکتار آن زیستگاه مطلوب  877503مساحت منطقه مورد مطالعه 
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منطقه مورد  از مساحت درصد 2/30. براین اساس یوزپلنگ است

از مساحت زیستگاه مطلوب  .مطالعه برای یوز مطلوب بوده است

 .ستا قرار گرفته چهارگانه مناطق داخل آن در درصد 7/51 یوزپلنگ

زیستگاه برای  مطلوبیت دارای چهارگانه مناطق از درصد 82 چنینهم

همراه آسیایی بهمطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ نقشه هستند. یوزپلنگ

 است.ارائه شده  2ول شده به تفکیک در جدمرز مناطق حفاظت

در  وزپلنگیمطلوب  یهاستگاهیز سطحنسبت : 2جدول 

 شدهمناطق حفاظت

 

 یهاستگاهیز سطح نیترشیب 2 دولج در موجود اطالعات طبق       

 کالمند و بافق کوه شدهحفاظت منطقه در ییایآسوزپلنگی مطلوب

هم، عدم حضور این گونه در همین دو . نکته ماست بهادران و

دهد این گونه در های اخیر است که نشان میمنطقه طی سال

زیستگاه اصلی خود با انقراض روبروست. از طرف دیگر میزان 

 است.تر مطلوبیت در دو منطقه آریز و دره انجیر بیش

بعد از پردازش  :زمین سطح حرارت درجه بیشینه تغییرات       

شیب تغییرات روند حاصل های بیشینه دما، مانی نقشهز سری روند

 مشخص شده 4شکل دست آمد که در سن به-از روش میانه تیل

 نیدرجه حرارت سطح زم بیشینه راتییتغ. براساس بررسی است

ی، مناطق با رنگ آبی دارای شیب منفی و ارزش زمان یهایبا سر

رنگ قرمز  تر از صفر و به معنی شیب کاهش دما، مناطق باکم

تر از صفر و به معنی افزایش دارای شیب مثبت و ارزش بیش

 .باشدمیانگین دما می

در این پژوهش از ترکیب دو روش در تحلیل روند آزمون        

شد. بر  سن استفاده-صل از تیلکندال و شیب حا -دار منمعنی

اساس روند منطقه به سه سطح، با تغییرات یکنواخت تقسیم این 

 5 در سطحشد. نتایج نشان داد که روند کاهشی و افزایشی دما 

 عامل بیترتنیبد. نیستدار ( معنی<Z 96/1 و ->96/1Z) درصد

 داریمعن همورد مطالع منطقه در نیزم سطح یدما راتییتغ

منطقه  نیدر ا وزپلنگی تیجمع ییایپوکاهش  لیدلو  ستین

 .استپژوهش نبوده  نیا مطالعه دوره یط در دما بیشینه شیافزا

نتایج مقایسه مجموع بارش  مجموع بارش سالیانه: بررسی       

شیب مثبت  6/0بهاباد که  غیر از منطقهدهد بهسالیانه نشان می

است سه ایستگاه دیگر  افزایش مجموع بارش سالیانه را شاهد بوده

 با بافقاند که از این میان ایستگاه کاهش با شیب منفی را داشته

 بوده شاهد را انهیسال بارش مجموع کاهش نیترشیب -4/2 بیش

 

 
 مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ در منطقه مطالعاتی : نقشه3 شکل

 

 نام منطقه
مساحت 

 منطقه)هکتار(

 زیستگاه

 )هکتار(مطلوب

درصد 

 مطلوبیت

 88 154446 175302 انجیردره

 91 20839 229000 بهادرانکالمند و 

 93 8233 88527 کوه بافق

 83 110102 131330 شکارممنوع آریز

 55 35614 64575 بهابادشکارممنوع 

 

 
مورد : شیب روند افزایش دمای سطح زمین در منطقه 4شکل 

 ه و مرز مناطق تحت مدیریتمطالع
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 مورد منطقه یجنوب مناطق در یبارندگ کاهش و این به معنی است

زمانی اعمال شد.  سری های. آزمون من کندال بر دادهاست مطالعه

نیز مشخص است حاکی از آن است که روند  6نتایج که در شکل 

 و ->96/1Z) درصد 5 در سطح کاهشی و افزایشی بارش سالیانه

96/1Z>مجموع  راتییتغترتیب عامل باشد. بدیندار نمی( معنی

 1393 تا 1380 یهاسال دوره یط یمطالعات منطقه در انهیسال بارش

 کاهش تیجمع ییایپو داریمعن کاهش لیدل و ستین داریمعن

 .است نبوده پژوهش نیا یمطالعات دوره یط در انهیسال بارش مجموع

 
 5دار تغییرات میانگین دما در سطح مناطق معنی: 5شکل 

 کندال-درصد آزمون من
 

 
 کندال برای تغییرات بارش-نقشه ظریب من: 6شکل 

   بحث

انقراض،  درخطر شدتبه ییایآس وزپلنگی :ستگاهیز یتمطلوب       

، از سرتاسر محدوده شودیمحسوب م ایدن سانگربه نیترابیکم که

، بلوچی)نظامی شده است دیناپد ایآس یغربخود در جنوب یخیتار

گونه تنها در  نیشده که ا یقطع کامالً اکنون و( 1396

 کندیم ستیز رانیا یمرکز فالت یابانیب یهاستگاهیز

(Conservation of Asian Cheetah Project ،2008؛ 

Conservation of Asian Cheetah Project ،2010) .در گونه این

 ریفق یاهیو مراتع با پوشش گ یابانیمناطق ب حال حاضر عمدتاً

و  یپراکندگ تیپراکنده شده و اطالعات ما از وضع رانیا

 .(1393)شمس،  اندك است اریآن بس یستگاهیز یهایازمندین

 تیوضع نیبا چن یاگونه حفاظت یبرا یتیریاقدامات مد فیتعر

و  حیاز اطالعات قابل اعتماد، صح یریکارگهب ازمندین یبحران

 Rabinowitz) باشدیمناسب م لیاز حضور گونه و روش تحل قیدق

گونه  نقاط حضور با استفاده از حاضر مطالعه در (.Zeller ،2010 و

به  ینظمیب نیترشیافزار بنرم و استفاده از ییایآس وزپلنگی

 یرهایو اثر متغ ییایآس وزی ستگاهیز تیمطلوب یابیارز

 نیا یهاستگاهیپرداخته شد. ز استان یزدبر آن در  یطیمحستیز

ترین با بیش 1380از سال و در استان یزد، رانیگونه در مرکز ا

 رو بوده و اکنون پویایی جمعیت خود را کامالً کاهش جمعیت روبه

ساله  14دوره رو، در این منطقه طی یکاین از دست داده است. از

به مساحت  ایمحدوده در یوز هایزیستگاه اقلیمی تغییرات بررسی به

مناطق انقراض  نیترکه مهم زدیمیلیون هکتار در استان  9/2

 است، پرداخته شد. رانیدر ا وزی تیجمع یمحل

در راستای بررسی تغییرات میانگین درجه حرارت و بارش        

 این شناسایی گام اولین یوزپلنگ، هایزیستگاه در سالیانه

مناطق  ییو شناسا یابیارزاست، چراکه  های مطلوبزیستگاه

آن  از ها در حفاظتگام نیتراز مهم وزپلنگی ستیز یبالقوه برا

در مناطق تنها متاثر از  وزپلنگیحضور  گریاست. از طرف د

است،  رانیمد یریگمیتصم اریطعمه، که اغلب مع یپراکندگ

در آن نقش دارند که  یادیز یطیمح ستیز ینبوده و فاکتورها

تر کم وزیمانند  یزابانیخوار بگوشت یهانهدر مورد گو ژهیوبه

 ییو شناسا (2016و همکاران،  Farhadinia)گرفته  قرار توجه مورد

، Farhadiniaو  Jourabchian)برخوردار است  تیها از اهمآن

 نیچراکه ا شودیعوامل دو چندان م نیشناخت ا تی. اهم(2008

در  گرید یشدت در خطر انقراض بوده و از سوسو به کیگونه از 

 Ahmadi) کندیم ستیز یابانیب مناطق شکننده و سخت یهاطیمح

 . (2017و همکاران، 
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مساحت منطقه  2905658مجموع از ها نشان داد که بررسی

درصد، برای یوز از  30/2ادل مع ،هکتار 877503مورد مطالعه،  

در بخش شمالی  جزهب چنینهم .است برخوردار یزیستگاه یتمطلوب

سایر موارد مرزبندی زیستگاهی یوز مناسب  در مطالعه، مورد منطقه

 سطح ترینبیش است. دربرگرفته را مطلوب مناطق و بوده

 کوه شدهحفاظت منطقه در ییایآسهای مطلوب یوزپلنگزیستگاه

 در تیمطلوب زانیم گرید طرف از. است بهادران و کالمند و بافق

 .است ترشیب ریانج دره و زیآر منطقه دو

 ستگاهیدر انتخاب ز رگذاریترین متغییر تاثمهم جیبراساس نتا

 یسازحاصل از مدل جیآن است. نتا یهاپراکنش طعمه وزپلنگ،ی

 و ریجب پراکنشق با به مناط لیتما وزیداد که  نشان تیمطلوب

 و یشمال ییایجهت جغراف های بادر زیستگاه آهو آن از پس

 ۀ. مطالع(1396)زمانی و قندالی،  دارد ترشیب یاهیپوشش گ

نشان داد  زین یجنوب قاییکروگر آفر یصورت گرفته در پارك مل

طعمه،  بیترک از یادیز یریرپذیتاث وزپلنگی در ستگاهیز که انتخاب

)کرمانی و دارد  بیهای رقمنطقه و حضور گونه یاهیپوشش گ

و رفتار انتخاب طعمه در آن تا  وزی ییغذا می. رژ(1396همکاران، 

 ییهاشکار طعمه ردنیز  ییباال یبوده و سازگار ژهیو یادیحدود ز

 Hayward) دارد کنند،یم ستیز یماهور و تپه یدشت مناطق در که

کاهش  رسدیم نظربه (Harvey ،2001و  Mills ؛2006همکاران،  و

عنوان و آهو، به ریجب یعنی ،یزداران دشتدر تعداد سم دیشد

؛ Karami ،1992 ؛Mallon ،2007) رانیدر ا وزی یاصل یهاطعمه

Hunter  ،؛ 2007و همکارانFirouz ،2005بلوچی؛ نظامی ،

و  Marker) گونه یاصل یهاستگاهیرفتن ز و از دست( 1396

 و Nowell) زوی تیدر جمع دیباعث کاهش شد (2005همکاران، 

Jackson ،1996؛ Hayward و قرار گرفتن در ( 2006همکاران،  و

و همکاران،  Hunter) انقراض شده استشدت در خطر فهرست به

  (.IUCN ،2014 ؛2007

نیز در کنار عوامل زیستی اهمیت زیادی در  اقلیمی عوامل       

. (1394)همامی و همکاران،  مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ دارند

رفتار انتخاب زیستگاه یوزپلنگ از بعد اقلیمی نشان  رسدینظر مبه

دهنده سازگاری گونه به مناطقی با متوسط دمای باال، بارش 

)احمدی و حیدری،  باشدکم و تغییرات فصلی زیاد می انهیسال

ی، با شیبی مالیم بارندگبا افزایش چراکه  (،1393؛ شمس، 1393

  .شوده میکاستگونه  ستگاهیز تیاز مطلوب

تعارضات انسانی نیز تحت تاثیر  هایوزپلنگبراساس نتایج،        

فردترین جاده منحصر به( و 2014و همکاران،  Andresenبوده )

زاده و همکاران، )سرهنگ براساسسازی است. متغیر در این مدل

و  یانسان یهامطلوبیت زیستگاه یوز با دوری از سازه (1392

 (1396) بلوچینظامیمطالعات  یابد. براساسیها افزایش مجاده

 داتیتهد نیترها مهم، جاده1395تا  1380های سال نیدر ب

از  ترشیمراتب ببهها آنبوده و تلفات حاصل از  رانیدر ا وزپلنگی

 گریو هر نوع تلفات د یعیطب یرهایمرگ و م ریمجموع سا

وبیت مطل زیبوده است. در پارك ملی سرنگتی ن رانیدر ا وزپلنگی

 یابدمی ایشزیستگاه یوز آفریقایی با دوری از منابع انسانی افز

(Pettorelli  ،2009و همکاران) است که  لیدل نیهمبه دیشا

در حال حاضر محدود به فالت  رانیدر ا وزپلنگی یپراکندگ

انسان را دارد شده و با  یتیتراکم جمع نیترکه کم رانیا یمرکز

از  یاریها در بسغزال ژهیووجود تراکم مناسب طعمه به

 را هاآن وزپلنگی اصفهان، تانچون مناطق اسهم ها،ستگاهیز

  (.2017و همکاران،  Ahmadi) نکرده است انتخاب

: میانگین بارندگی و درجه حرارت سطح زمین تغییرات       
، اگرچه شیب زیاد اخیر هایسال در کره زمین گرمایش روند

)مروتی و همکاران،  تغییر هایمدل بررسی با تندی ندارد اما

 یوزپلنگ برای مطلوب هایزیستگاه وسعتکه  شد مشخص (1396

 طی نزولی را روند 2070 سال تا حال زمان از ایران در آسیایی

 اقدامات اجرای برای جدی هشداری عنوانبه تواندمی که کندمی

 . حفاظتی باشد

نسانی از فاکتورهای وهوایی و تعارضات اچنین عوامل آبهم       

لذا توجه سازی مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ هستند. مهم در مدل

هوایی، پوشش گیاهی و تعارضات انسانی،  و دالیل تغییرات آببه

شود، در شناسایی تغییرات زیستگاه ها و معادن میکه شامل جاده

 خوردار است.ای برآسیایی از اهمیت ویژهگونه یوزپلنگ

 زیست استان یزدمحیطحفاظت اداره کل  س گزارشبراسا       

 شد که در منطقه حفاظت میدانی مشخص هایبررسیو ( 1394)

 مجاز و غیرمجاز چاهن تعداد زیادی حلقه و بهادراکالمند شده 

ها بر تعداد آن 1393تا  1380هایکه در طی سالدارد  وجود

طقه تاثیر رویه آب، برخشکی منبرداشت بی ه است که باشد افزوده

کاهش سال گذشته  15آب زیرزمینی در و سطح است  گذاشته

 داشته است.

دار نشدن افزایش درجه حرارت سطحی و با توجه به معنی       

می توان گفت مطالعه کاهش مجموع بارش سالیانه طی دوره این 

ترین تاثیر را از عوامل انسانی عوامل طبیعی مانند خشکسالی بیش

 اند. این خشکیگرفته 1393تا  1380های سال طی در غیرمستقیم

است. حفر  تری گرفتهانسانی سرعت بیش با اثرات ثانویه توسعه

ها، دامداری وکشاورزی و غیره ها، گرد و خاك معادن و جادهچاه

آسیایی را  های مطلوب یوزپلنگشتاب رشد خشکی در زیستگاه

نگین درجه نتایج بررسی تغییرات میااند. افزایش داده
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دهد که  های مطلوب یوزپلنگ نشان میحرارت زمین در زیستگاه

درصد کاهش میانگین  8درصد افزایش میانگین درجه حرارت  24

میانگین  افزایش ایناست. تغییرات محسوس بوده بدون درصد 68 و

تر از سایر دما در مناطق بهاباد، اسکنبیلو و کالمند و بهادران بیش

کندال در -دار نبودن آزمون منبا توجه به معنی مناطق است. اما

درجه از سطح  0 /28 منطقه مورد مطالعه و تنها افزایش میانگین

تغییرات پویایی جمعیت  علت تواننمی یوز مطلوب زیستگاه در زمین

های این مطالعه را به افزایش میانگین درجه یوزپلنگ در سال

ان داد که افزایش حرارت سطح زمین مرتبط دانست. نتایج نش

درصد  24های مطلوب یوزپلنگ زیستگاه دمای سالیانه، در بیشینه

 بوده که از افزایش دمای بیشینه سالیانه کل منطقه مورد مطالعه

زیستگاه یوزپلنگ  مطلوبیت اساس است. براین تربیش درصد(4/19)

تر خشکی است. نتیجه در مناطق با روند و شیب شدید غالباً

ع بارش سالیانه نشان داد که در مناطق جنوبی بررسی مجمو

منطقه مورد مطالعه مانند بافق مجموع بارش طی دوره مطالعه 

است اما بعد از بررسی این روند در کل منطقه روند کاهشی داشته

کندال -های زمانی و استفاده از آزمون منمطالعاتی با سری

ر دامشخص شد کاهش مجموع بارندگی سالیانه نیز معنی

 1380های توان عامل کاهش بارندگی طی سالباشد و نمینمی

را دلیل تخریب پوشش گیاهی در همین دوره دانست.  1393تا 

در این دوره مطالعه عوامل انسانی مانند حفرچاه، رو از این

ترین تاثیر را در ها و غیره بیشکاری، احداث جادهدامداری، معدن

 با این وجود است.  داشتهسیایی آتغییر پویایی جمعیت یوزپلنگ

ای در دوره احتماالً بوده وسیر روند خشکسالی قابل تشخیص 

 کوتاه تر اثرگذار است و با توجه به تغییرات شدید این دورهطوالنی

  تری دارد.ساله تاثیر عوامل انسانی وزن بیش 14

ها در آن لکه نیب یترشیکه ارتباط ب یستگاهیگستره ز       

در آن  یبا احتمال باالتر جثه خواران بزرگار باشد گوشتبرقر

نشان داده  وزی. (2017و همکاران،  Ahmadi)حفظ خواهند شد 

دارد  یستگاهیز یهالکه نیدر ب ییباال ییجاهکه قدرت جاب

(Boast ،2014)مانند  ،یتر از مناطق گذرگاه، لذا حفاظت مطلوب

گونه کمک کرده و  ترینبه بقا طوال زد،یدر  یکو کم ریانجدره

 و Hanski) خواهد کرد لیرا تسه هاتیرجمعیز نیانتقال ژن ب

Ovaskainen ،2000؛ Mech و Hallett ،2001 .)تیعملکرد و قابل 

 ر،یاخ یهادر طول سال وزپلنگ،یپراکنش  یبرا ینینابیمناطق ب

تصادفات  سکیر نیچنحفاظت کم و هم ریتحت تاث یادیتا حد ز

 Ahmadi) کنندیقرار گرفته که از مناطق عبور م ییهاهرا شبکه در

در  وزپلنگی یستگاهیمناطق ز ی. در تمام(2017و همکاران، 

از مرز مناطق عبور  ایدر داخل مناطق و  ای هاجاده رانیا

اند را با اختالل مواجه کرده یستگاهیز یپارچگکیو لذا  کنندیم

ارتباطی  یورهادیکر ژهیورو به نی. از ا(1396، بلوچی)نظامی

در  یبررس گونهچیه باًییوزپلنگ، که تقر یهاستگاهیجایی زهجاب

رو نیو از ا گرفتهها صورت نها درخصوص آنسال نیطول ا

 برخوردار هستند. ییباال تیوجود ندارد، از اهم یاطالعات

 

 تشکر و قدردانی
انجمن یوزپلنگ ایرانی و متخصصان آن که با در اختیار  زا       

های های دوربینمانند عکس ارزشمند هایداده و تجربیات دادن رارق

در  های اصلی یوزپلنگآوری نقاط حضور طعمهای به جمعتله

مناطق مورد مطالعه این پژوهش کمک کردند، سپاسگزاری و 

 گردد.قدردانی می
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بوم. دوره در پناهگاه حیات وحش دره انجیر استان یزد. خشک

 .50تا 40، صفحات 2، شماره 3

ارزیابی مطلوبیت زیستگاه  .1393، ب.، اسفندآبادشمس .8
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 صفحه. 8تهران. 

؛ گشتاسب، بلوچی، ب.کرمانی، ف.؛ رایگانی، ب.؛ نظامی .10
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 Acinonyx) ییایآس وزپلنگی ستگاهیدر انتخاب ز یستیزطیمح

jubatus venaticus Griffith, 1281 )یسر یهاکمک دادهبه 

(، توران ی: مجموعه حفاظتیمطالعه مورد) یدورسنج یزمان
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 .12تا  1، صفحات 1شماره 
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Jubatus Venaticus)  تحت تاثیر تغییرات اقلیمی در ایران با
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