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 های زیستگاهی تاثیرگذار بر پراکنشسازی و بررسی متغیرمدل

 در پناهگاه حیات وحش نایبندان،  (Acinonyx jubatus venaticus)یوزپلنگ ایرانی 

  (ENFA)شناختی با روش تحلیل عاملی آشیان بوم
 

 

 بهبهان ،دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء ،گروه محیط زیست :*نوید زمانی  

 دانشگاه مالیر  دانشکده منابع طبیعی،گروه محیط زیست،  :قندالی مجتبی 

 

 1395 آذرتاریخ پذیرش:           1395 شهریور تاریخ دریافت:

 

 چکیده

گردد، های ارزشمند محسوب مییکی از ارکان مدیریت و حفاظت گونه تعیین متغیرهای زیستگاهی تاثیر گذار بر مطلوبیت زیستگاه            

گیرند. ها خواهند داشت و در امر مدیریت و حفاظت حیات وحش مورد توجه قرار میسزایی بر بقاء و تولیدمثل گونهههای مطلوب تاثیر بتگاهزیس

های مطلوب های زیستگاهی و تعیین زیستگاهمنظور بررسی متغیرباشد. در این پژوهش بههای در بحران انقراض مییوزپلنگ ایرانی یکی از گونه

 هایهای حضور گونه که طی چهار فصل در سالنایبندان جهت حفاظت موثرتر از این گونه، داده وحش حیات یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه

سازی مورد بررسی قرار گرفت. پس از آماده Biomapperافزار شناختی در نرمجمع آوری گردید و با روش تحلیل عاملی آشیان بوم 1388-1390

، متغیرهای زیستگاهی شامل ارتفاع، شیب، جهت، تیپ پوشش گیاهی و فاصله از منابع آب و فاصله Biomapperو  Idrisiافزار نرم ها توسطنقشه

دهد که یوزپلنگ ایرانی به مناطق تپه گردید. جدول امتیاز حاصل از تحلیل عاملی نشان می Biomapperافزار بانی وارد نرمهای محیطاز پاسگاه

دلیل تابش های شمالی که بهچنین جهتمنظور شکار طعمه است. همیل دارند که دارای عوارض توپوگرافی مناسب برای مخفی شدن بهماهوری تما

تر گونه به حضور در این مناطق تر هستند، منجر به تمایل بیشتر و طعمه فراوانتر خورشید و رطوبت نسبی باالتر دارای پوشش گیاهی غنیکم

دهد که یوزپلنگ ایرانی در این زیستگاه نایبندان نشان می وحش حیات یه و تحلیل مدل مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در پناهگاهگردد. تجزمی

   دهد.تری نشان میای تمایل بیشهای حاشیهباشد و به زیستگاهشناختی متوسط میدارای پهنای آشیان بوم
 

 ، یوزپلنگ ایرانی ENFAای، روش زیستگاه حاشیه، زیستگاه، مدل مطلوبیت Biomapper کلمات کلیدی:

 Naviduok@gmail.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
تکه تکه شدن و تخریب زیستگاه هر کدام به نوعی  تبدیل،       

چه آغاز روند کاهشی ها را به خطر انداخته است. اگرزندگی پایدار گونه

دلیل زی بهجثه و بزرگ جثه بیابان متوسط پستانداراندر جمعیت 

های چه که فرصت بازسازی جمعیت، اما آنه استبود رویهشکار بی

های این گونه تغییرات اساسی در زیستگاه ،همانده را گرفتکوچک باقی

ها موجود آن وضعیت منظور آگاهی ازها بهبود. بنابراین مطالعه زیستگاه

های پدید آمده، بسیار اندیشی در جهت برطرف کردن چالشو چاره

 (.1389)قندالی،  شودمهم و حیاتی تلقی می

های گونه و حفاظت ارکان مدیریت از یکی زیستگاه مطلوبیت تعیین       

سزایی ههای مطلوب تاثیر بگردد، زیستگاهحیات وحش محسوب می

ها خواهد داشت و در امر مدیریت و حفاظت بر بقاء و تولیدمثل گونه

 (.1389 )فراشی و همکاران، گیرندحیات وحش مورد توجه قرار می

هایی که به نوعی با این گونه منظور مدیریت موثر یک گونه و گونهبه

هایی با مطلوبیت باالتر در ارتباط هستند، نیاز به شناسایی زیستگاه

ریزی برای ها و برنامهباشد، تا با حفظ آن زیستگاهبرای گونه  هدف می

ار ها، جمعیت هدف را مورد حفاظت قرمدیریت صحیح آن زیستگاه

های مطلوبیت زیستگاه که این کار با تهیه مدل (،Dayton ،2006) ادد

و در نهایت تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه  های آماریبراساس مدل

توان مناطق با مطلوبیت با استفاده از این مدل ها می .انجام خواهد شد

 چنینداد. هم قرار زیستگاه باالتر را شناسایی و مورد حفاظت و بازسازی

های منقرض انتقال یک گونه به زیستگاه یا معرفی مجدد گونه برای

های مطلوبیت زیستگاه استفاده کرد و گونه توان از این نقشهمی ،شده

های مطالعه پراکنش گونه ترین زیستگاه معرفی نمود.را در مطلوب

یت رمدی در زیادی های متفاوت اهمیتوحش در زیستگاه حیات مختلف

زمان و بودجه قابل دسترس ، ها دارد. اما مشکلیستگاهوحش و ز حیات

 .باشدمیهای مختلف حیات وحش در مقیاس وسیع برای مطالعه گونه

حیات وحش مدیریت سازی زیستگاه به سرعت در های مدللذا روش

کلی، تعیین عوامل موثر بر حضور  بندییک طبقه در است. توسعه یافته

های ستگاه را می توان به دو دسته دادهگونه در زیستگاه و مطلوبیت زی

 (Presence/Absence) روش حضور و عدمحاصل از نمونه برداری به

 (Presence only) های حاصل از روش فقط حضور گونهگونه و داده

در استفاده از روش نخست، مشاهده  .بندی نمودطبقه ،در زیستگاه

ر مشاهده، تجهیزات یر دقت دظمتعددی ن دالیلبه پژوهشگر توسط گونه

 سبب  مورد استفاده، زمان مشاهده، رفتار گونه در استتار و اختفا

عنوان نقطه عدم حضور گونه ثبت شود. این شود تا آن نقطه بهمی

ها به مسئله خطای باالیی را در نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

  (.1388آورد )امیدی و همکاران، وجود می

 Ecological Niche) (ENFA) شناختیبوم آشیان لیعام تحلیل       

Fctor Analysis)، باشد، که برای یک رویکرد چند متغیری می 

های عدم حضور در دسترس زیستگاه وقتی که داده مطلوبیت بینیپیش

توزیع مشاهدات حضور را در فضای  ENFAتوسعه پیدا کرد.  ،نباشند

 ،نطقه مورد مطالعهچند بعدی از متغیرهای محیطی در داخل م

 مطلوبیت براساس(. Zimmerman ،2000و  Guisan) کندمقایسه می

 آید. حاشیهمی دستهب کند،می مشخص را گونه گراییحاشیه که تابعی

 گرایی به معنی اختالف میانگین گونه از میانگین منطقه مورد مطالعه

ه معنی نسبت واریانس سراسری بگرایی گونه بهباشد و تخصصمی

باشد. تحلیل عاملی ترکیب خطی متغیرهای محیطی واریانس گونه می

ترین درجه از حاشیه گرایی و هایی که گونه بزرگرا در برابر مکان

و همکاران،  Hirzelکند )استخراج می ،دهدگرایی را نشان میتخصص

های عدم حضور که این است که داده ENFAمزیت اصلی  (.2006

دست آوردن آن مشکل است، هکه بند یا ایناغلب در دسترس نیست

 باشد. مورد نیاز تحلیل نمی

های زیستگاه که است شده شناخته خواریگوشت عنوانبه یوزپلنگ       

ها دلیل آن نیست که آندهد. این تفکر تنها بهدشتی باز را ترجیح می

بلکه  ،(Jackson ،1996و  Nowellاند )برای سرعت ساخته شده

تر مطالعات صورت گرفته باشد که بیشبه این دلیل نیز می الًاحتما

های علفی باز اجرا شده است، درخصوص اکولوژی یوزپلنگ، در ساوان

در دشت  های سرنگتی جایی که یوزپلنگ عمدتاًخصوص در دشتهب

 .(Eton، 1970 ؛Caro)، 1994 کند دنبال را آهوها توانندمی و کرده زندگی

هایی درباره حفاظت از یوزپلنگ آسیایی ه، نگرانیاز چند سال گذشت

آسیایی زیرگونه در معرض خطر انقراضی  یوزپلنگدر ایران وجود دارد. 

( که در گذشته در شبه قاره هند، افغانستان، IUCN، 2006است )

ترکمنستان، ایران، شبه جزیره عربستان و سوریه پراکنش داشته است 

(Nowell  وJackson ،1996).  سال گذشته، نیمه شرقی ایران  20طی

سال گذشته،  20 های آسیایی بوده است طیآخرین سنگرگاه یوزپلنگ

های آسیایی بوده است و ایران آخرین سنگرگاه یوزپلنگ نیمه شرقی

د باشها تنها به چند منطقه در داخل کشور محدود میآن حضور

Farhadinia) ،2004(. آسیایی  لنگیوزپ حفاظت از پروژه طبق گزارشبر

قالده یوز  16تا  13 گاه حیات وحش نایبندان حدوداًه( در پنا1387)

های ترین تعداد یوز را در میان زیستگاهوجود دارد که از این نظر بیش

 .به خود اختصاص داده است ایران، تحت حفاظت

با استفاده از روش تحلیل در این پژوهش سعی شده است تا        

های فقط حضور، متغیرهای ناختی براساس دادهشعاملی آشیان بوم

 ای شدیداً عنوان گونهبه یوزپلنگ ایرانی تاثیرگذار بر پراکنش زیستگاهی

چنین زیستگاه و هم مطلوبیت نقشه ،(IUCN، 2006) در بحران انقراض

 وحشحیات پناهگاه در جمعیت این تهدیدکننده عوامل
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های مطلوب و حفاظت اهتا با تعیین زیستگ ،شود ندان شناساییبنای

 را مورد حفاظت موثرتر قرار داد. یوزپلنگ ایرانی جمعیتآن، تر بیش

   

 هامواد و روش
و درجنوب شهر در استان یزد پناهگاه حیات وحش نایبندان        

 55˚ 37´منطقه در حد فاصل طول جغرافیایی  قرار دارد. اینطبس 

. قرار دارد 31˚ 50´ تا 33˚ 17´ جغرافیایی عرضو  57˚ 33´تا 

ترین هکتار بزرگ 1516994وحش نایبندان با مساحت  پناهگاه حیات

شود. این منطقه دشتی، تپه محسوب می پناهگاه حیات وحش کشور

ماهوری، کوهستانی و دارای شوره زارهای وسیع است. دامنه ارتفاعی 

 مهندسین مشاور) متر از سطح دریا متغیر است 3009تا  600آن از 

بندی اقلیمی دومارتن (. این منطقه براساس طبقه1388 امع ایران،ج

ای گیرد. رژیم بارندگی منطقه مدیترانهدر طبقه فراخشک قرار می

های جوی ساالنه در پاییز و بوده و بدین لحاظ حجم اصلی ریزش

و در دوره خشک سال که از اواسط اردیبهشت  باشدمی زمستان متمرکز

ساالنه نازل  از بارش  درصد 3امه دارد تنها حدود تا اواسط مهرماه اد

(. بخش عمده پناهگاه حیات 1385زاده و همکاران، )سرهنگ شودمی

چهره  ،وحش نایبندان دشت بوده که در نزدیکی مناطق کوهستانی

گیرد و با فاصله گرفتن از نقاط کوهستانی چهره استپی به خود می

علت کمی نزوالت در نایبندان به کند.کویری پیدا می بیابانی و بعضاً

گونه و هیچ کم جوی بسیار هایسطحی ناشی از ریزش هایجوی جریان

ها رودخانه دائمی وجود ندارد و تامین آب حیات وحش توسط چشمه

زاده )سرهنگ گیردو تعداد کمی آبشخور و یک فقره تاالب صورت می

 (.1385و همکاران، 

جنس  128گونه گیاهی متعلق به  177در این پناهگاه مجموعا        

 Chenopdiaceaeهای گیاهی . خانوادهشده است شناسایی خانواده 48 و

 Caryophyllaceaو  Graminaeگونه و  19با  Compositaeگونه،  20 با

های تیپترین تعداد گونه را در منطقه دارا هستند. گونه بیش 7با 

اکولوژیکی منطقه  متقابل هایکنش متنوع در این پناهگاه برآیند گیاهی

سازد از جمله هایش را برآورده میبوده نیازهای زیستی یوز و طعمه

ای و علفی، بادام وحشی، های درختی، درختچهترین این گونهمهم

درمنه، بنه، گز، انجیر وحشی، قیچ، تاغ، خارشتر، اسپند، تلخه بیان، 

 کاله میرحسن و اسکنبیل است.

گونه پستاندار بزرگ جثه  13 ،حیات وحش نایبندان در پناهگاه       

های حفاظتی معرفی عنوان اولویتگونه به 6شناسایی شده است که 

 کاراکال (Acinonyx Jubatus),  یوزپلنگ :هایگردد که شامل گونهمی

(Caracal caracal) روباه، شاه (Vulpes cana)روباه شنی ،(Vulpes 

rueppellii) قوچ و میش ،(Ovis orientalis arkali) و جبیر(Gazzella 

bennettii) (.1389)زمانی،  باشدمی 
  

 
 نقشه پناهگاه حیات وحش نایبندان   :1 شکل

 

رویکرد تحلیل عاملی نیاز برای  مورد های: منبع دادههامنبع داده       

و  یوزپلنگ ایرانیشناختی شامل نقشه رستری نقاط حضور آشیان بوم

های توزیع ی رستری فاکتورهای زیست جغرافیایی و فاکتورهانقشه

در  GPSحضور یوزپلنگ توسط نقطه  95تعداد باشد. انسانی می

های پناهگاه حیات وحش نایبندان در طول چهار فصل در طی سال

های ثبت شده براساس نمایهثبت گردید. این نقاط حضور  90الی  88

دست ن منطقه و نیز نقاط بهباناطی عملیات میدانی با کمک محیط

چنین وهش همژدر این پ دست آمد.بهای های تلهدوربینطریق  آمده از

تیپ پوشش گیاهی، فاصله از منابع  ،های ارتفاع، شیب، جهتاز نقشه

عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر  بانی بههای محیطآب و فاصله از پاسگاه

 ر گرفت.پراکنش یوزپلنگ ایرانی مورد استفاده قرا

طور تواند بههای ذکر شده در باال، نمیداده: هاسازی دادهآماده       

صورت کمّی ها بهداده دشود بلکه بای Biomapperافزار نرم وارد مستقیم

 ،افزارها به نرمدچار مشکل نشود. قبل از ورود داده محاسبات تا در درآید

ها تعلق متفاوت از داده ها به سه تیپممکن است هر کدام از این داده

 .داشته باشد که هر کدام به روش آماده سازی متفاوتی نیاز دارند

اند هایی مثل ارتفاع، شیب، جهت، کمی هستند و آمادهته اول: دادهسد

مورد تحلیل عاملی آشیان  Biomapperافزاروسیله نرمهب که مستقیماً

 نیکی قابل قبول هستند. صورت تکها بهاین داده گیرند. قرار شناختیبوم
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 ، تیپ پوشش گیاهیطبقات شیبهایی مانند نقشه داده دسته دوم:

توانند به این شکل مورد استفاده قرار ها نمیکیفی هستند و این نقشه

صورت رود بدینکار میسازی این نقشه ها بهآماده برای که روشی گیرند.

شود که هر نقشه است که ابتدا نقشه به چند نقشه بولین تبدیل می

نقشه فراوانی  و در نهایت کندیک طبقه از آن نقشه را توصیف می بولین

 Biomapperافزار نرمهای بولین توسط یک از این نقشه هر برای فاصله و

  گردد.ایجاد می
)حضور/ عدم حضور(:  (Boolean data) های بولیندسته سوم: داده

بانی و... های محیطپاسگاهمانند حضور/ عدم حضور گونه، شهرها و 

توانند به این شکل مورد استفاده قرار گیرند. دو روش ها نمیاین نقشه

ها وجود دارد. اولین های کمی از این نقشهاصلی برای استخراج داده

شود بدین گونه است که وقتی برآورد استفاده می روشی که ترجیحاً

از دارد یا بدون آن منبع شود که گونه به یک حداقلی از آن منبع نیمی

شود و فراوانی تواند زندگی کند، یک شعاعی از تاثیر انتخاب مینمی

طورکلی این شود. بهوقوع یک گونه در اطراف آن منبع محاسبه می

شود. دایره با شعاعی متناسب با قلمروی خانگی آن گونه انتخاب می

اختالل  شود که نقشه، مکان منابعدومین روش وقتی استفاده می

دهد. در اینجا یک نقشه فاصله محاسبه نشان می را هاجاده شهرها، مانند

ترین سلول شود،که این نقشه فاصله، به هر سلول، فاصله تا نزدیکمی

و  Hirzel) دهداشغال شده توسط آن منبع اختالل را اختصاص می

آماده شده  ENFAها برای ورود به حال که نقشه .(2004همکاران، 

 جغرافیاییزیست نقشه 20 تعداد شوند.می Biomapper افزارنرم وارد تاس

با  Idrisiو نقاط حضور به فرمت رستری  تاثیرگذار بر پراکنش گونه

باشد که مقیاس متر تبدیل شدند. قابل ذکر می 30× 30اندازه سلول 

 باشد.می 50000/1ها نقشه

تغیرهای محیط م: شناختیاجرای تحلیل عاملی آشیان بوم

زیستی مختلفی برای تهیه مدل مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در 

های زیست . در ابتدا نقشهپناهگاه حیات وحش نایبندان استفاده شد

افزار از نظر پیوستگی و توزیع نرمال بررسی جغرافیایی توسط نرم

 غیر نرمال بودند، مورد تبدیل ،هایی که از نظر توزیعشدند و نقشه

هایی که ناپیوسته و دارای باکس کاکس قرار گرفتند. در نهایت نقشه

نقشه  20توزیع غیرنرمال بودند از آنالیز کنار گذاشته شد. از بین 

 نقشه زیست جغرافیایی دارای توزیع نرمال بودند. 17 جغرافیایی، زیست
 شناختی نیاز به متغیرهایی دارد که اصوالً تحلیل عاملی آشیان بوم

بسته هستند. در تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی اگر دو متغیر غیروا

شوند. داشته باشند، هر دو با یک ضریب وارد مدل می باالیی همبستگی

 ،بنابراین حذف یکی از دو یا چند متغیری که همبستگی باالیی دارند

 ،نقشه زیست جغرافیایی 17(. از بین 1386باقری، الزامی است )فالح

ها بود که از آنالیز کنار سایر نقشه با 8/0همبستگی باالی  نقشه دارای 4

 .(2)جدول نقشه زیست جغرافیایی انجام شد 13 شد و تحلیل با گذاشته

برای یوزپلنگ  ENFAانجام  از پس :زیستگاه مطلوبیت محاسبه       

، مدل مطلوبیت زیستگاه گونه پناهگاه حیات وحش نایبندانایرانی در 

توان نقشه مطلوبیت زیستگاه با استفاده از این مدل می آید.دست میهب

را محاسبه کرد. برای ترسیم نقشه مطلوبیت زیستگاه ابتدا بایستی 

 ،تعداد عاملی که قرار است در محاسبه مطلوبیت زیستگاه وارد شوند

تواند بخش زیادی ، می( Factors) هادست آید. تعداد کمی از عاملهب

صص گرایی گونه را توضیح دهد. انتخاب تعداد از حاشیه گرایی و تخ

دست آمده را هانجام محاسبات و تفسیر نتایج ب ،هاتری از عاملکم

کند. بعد از انتخاب تعداد عامل مناسب، بایستی الگوریتم تر میآسان

مناسب برای محاسبه مطلوبیت زیستگاه استفاده شود. برای محاسبه 

الگوریتم میانه، میانگین  چهار Biomapper افزارنرم در زیستگاه مطلوبیت

هندسی فاصله، میانگین هارمونیک فاصله و حداقل فاصله وجود دارد 

شود. در این پژوهش ها در شرایط خاصی استفاده میکه هر یک از آن

های فوق بررسی و های تهیه شده با هر یک از الگوریتماعتبار مدل

 بهترین الگوریتم انتخاب شد.

های تهیه شده مبتنی بر رویکرد تحلیل یید اعتبار مدلتا       

بینی یک مدل از ارزیابی قدرت پیش: شناختیعاملی آشیان بوم

گوید که تا چه حد سزایی برخوردار است زیرا به محقق میهاهمیت ب

بینی تواند به نتایج حاصل از مدل اتکا کند و تا چه حد نتایج پیشمی

گوناگونی برای نیل به این هدف  های. روشنزدیک است واقعیت مدل به

توان به توسط محققین مختلف ابداع شده است که از آن جمله می

( و AVI=Absolute Validation Indexشاخص اعتبارسنجی مطلق )

شاخص بویس  (contrast validation index) تباین اعتبارسنجی شاخص

 .(2004ن، و همکارا Hirzel) و شاخص پیوسته بویس اشاره کرد

های داده زیستگاه مبتنی بر های مطلوبیتاعتبار مدل بررسی برای       

از نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح و نمایه پیوسته  ،حضور

کند. تغییر می 1و  1-نمایه پیوسته بویس بین . بویس استفاده شد

 های مدل با توزیعبینیدهنده این است که پیشمقادیر مثبت نشان

سازگار است. مقادیر نزدیک  ،های ارزیابینقاط حضور در مجموعه داده

دهد که مدل با یک مدل تصادفی تفاوت ندارد. مقادیر به صفر نشان می

  .(2002و همکاران،  Boyce) منفی بیانگر یک مدل اشتباه است

چنین با تفسیر نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح هم       

های مختلف را های مدل در مطلوبیتبینیصحت پیش توان میزانمی

بندی مجدد نقشه مطلوبیت بررسی و بر طبق آن نسبت به طبقه

 (.1389 )قندالی، زیستگاه اقدام نمود
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 نتایج 
: سازی مطلوبیت زیستگاه برای یوزپلنگ ایرانینتایج مدل       

 حلیل،کار رفته در تبه تعداد متغیرهای به ENFAدر نتیجه تحلیل 

خش حاشیه گرایی گونه و ب %100شود که اولین عامل عامل تولید می

 و همکاران، Hirzel) دهدزیادی از ویژه گرایی گونه را توضیح می

دی ها بخش زیاهمین دلیل با انتخاب تعداد کمی از عاملبه .(2001

مک  شود. با استفاده از روش چوب شکستهها توضیح داده میاز داده

مل عا 5تعداد  ،گرددمحاسبه می Biomapperافزار توسط نرم آرتور که

باشد قابل توجه می .دهدها را توضیح میداده %93انتخاب گردید که 

ح از ویژه گرایی را توضی %52تمام حاشیه گرایی و  ،که عامل اول

 رای گونه موردهای مدل انتخاب شده بویژگی 1دهد. در جدول می

 محیط زیستیمطالعه آورده شده است. ماتریس امتیازات متغیرهای 

تخاب عامل ان 5شناختی برای کار رفته در تحلیل عاملی آشیان بومبه

         آمده است. 2شده توسط روش چوب شکسته در جدول 

استفاده از  با مدل: اعتبار تایید -زیستگاه مطلوبیت نقشهساخت 

های مطلوبیت زیستگاه ترسیم شده ه بویس صحت نقشهپیوست نمایه

 میانگین و هندسی میانگین میانه، الگوریتم رویکردهای بر مبتنی

و حداقل فاصله با یکدیگر مقایسه و بهترین الگوریتم انتخاب  هارمونیک

های مختلف ازای الگوریتممیزان نمایه پیوسته بویس به 3 در جدول شد.

 شده است. مطلوبیت زیستگاه ارائه

مشاهده  3با توجه به جدول : تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه       

شود که الگوریتم میانگین هندسی باالترین شاخص پیوسته بویس می

ترین الگوریتم برای ایجاد نقشه بنابراین، مناسب .دست آورده استهرا ب

در پناهگاه حیات وحش نایبندان،  مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ ایرانی

باشد. نقشه مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ الگوریتم میانگین هندسی می

 آورده شده است.  3براساس الگوریتم هندسی در شکل  ایرانی

 

 شناختی یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش نایبنداننتایج حاصل از تحلیل عاملی آشیان بوم :1جدول 
کار رفته تعداد متغیر به

 در مدل

 میزان 

 حاشیه گرایی

 یزان م

 ویژه گرایی

 میزان 

 بردباری

تعداد عامل 

 انتخاب شده

میزان ویژه گرایی توضیح 

 هاداده شده توسط عامل

13 423/1 645/2 378/0 5 93 
 

 

 نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح برای الگوریتم میانگین هندسی: 2شکل 

 ره یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش نایبندانماتریس امتیازات تحلیل عاملی انجام شده دربا: 2جدول 

 متغیرهای زیست محیطی
1 

(52%)  

2 

(24%)  

3 

(8%)  

4 

(6%)  

5 

(3%)  

-678/0 فاصله از منابع آب  069/0  086/0-  039/0  076/0  

های شرقیفاصله از جهت  123/0-  124/0  325/0  312/0-  098/0  

های غربیفاصله از جهت  067/0  314/0-  064/0  387/0-  153/0  

های شمالیفاصله از جهت  174/0-  695/0  071/0  287/0-  504/0  

های شمالیفراوانی جهت  028/0-  032/0  625/0  089/0-  508/0  

های جنوبیفراوانی جهت  045/0-  312/0-  592/0  712/0  142/0-  

10-30های فاصله از شیب  453/0-  387/0-  259/0-  274/0  189/0-  

05-70های فاصله از شیب  512/0-  167/0-  09/0  026/0-  312/0-  

30-50های فراوانی شیب  322/0  042/0-  057/0-  315/0  124/0-  

70های بیش از فراوانی شیب  043/0  053/0-  45/0-  054/0-  476/0  

اشنان -دشتی درمنه فاصله از تیپ پوشش  198/0-  303/0-  086/0-  045/0  126/0-  

قیچ -دشتی درمنه -292/0 فاصله از تیپ پوشش   214/0-  015/0  024/0  296/0-  

-041/0 فاصله از پاسگاه  195/0-  125/0-  176/0-  012/0  
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 های مختلفازای الگوریتممیزان نمایه پیوسته بویس به: 3جدول 

 انحراف معیار ±نمایه پیوسته بویس الگوریتم مورد استفاده

 695/0 ± 113/0 الگوریتم میانه

 847/0 ± 145/0 الگوریتم میانگین هندسی

 568/0 ± 276/0 الگوریتم میانگین هارمونیک

 286/0 ± 205/0 الگوریتم حداقل فاصله
 

 بندیطبقه منظوربه :گونه زیستگاه بندیطبقه نقشه تهیه       

کردن نقشه مطلوبیت زیستگاه به دو طبقه مطلوب و نامطلوب بایستی 

ه برای آن الگوریتم آمد دستهب سطح شده براساس تنظیم نمودار فراوانی

دهنده روند که نشان( 2 شکل). در این نمودار ادرا مورد بررسی قرار د

دهنده باشد، خط قرمز رنگ به موازات محور افقی نشانمی iFتغییرات 

باشد. این ازای همه طبقات مطلوبیت زیستگاه میبه 1برابر با  iFمیزان 

باشد. هنگامی میبینی نمودن مدل دهنده تصادفی پیشنشان شاخص

که نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح در زیر این خط شاخص 

خط شاخص از  تر از اینهایی پایینباشد یعنی مدل برای مطلوبیتمی

عنوان زیستگاه بنابراین این بخش به .باشدبدتر می هم تصادفی مدل یک

ار فراوانی مطلوبیتی که نمود نقطه شود. از آننامطلوب درنظر گرفته می

گیرد به تنظیم شده براساس سطح باالتر از این خط شاخص قرار می

جا نیز با توجه به شود. در اینعنوان زیستگاه مطلوب درنظر گرفته می

 ،با توجه به روش فوق ایرانی یوزپلنگ مطلوبیت زیستگاه ، آستانه2 شکل

نقشه طبقات  آمده دستهب استفاده از این آستانه با باشد.می 26 مطلوبیت

مطلوبیت  نقشه منظوربدین آمد. دستهب ایرانییوزپلنگ زیستگاه مطلوبیت

تر یا ها کمکه مطلوبیت آن هایی)بخش زیستگاه به دو طبقه نامطلوب

هایی که مطلوبیت )بخش مساوی حد آستانه مطلوبیت بود( و مطلوب

 .(4ل)شک بندی شدتر از حد آستانه مطلوبیت بود( تقسیمها بیشآن

 

 بحث
اعتقاد بر این  انجام شده است درگذشتهبا توجه به مطالعاتی که        

هموار مناطق استپی و بیابانی با  هایبود که زیستگاه یوزپلنگ دشت

( و Firouz ،1974 ؛1390ضیایی، ) ترین عوارض توپوگرافی استکم

 ایرانی است یوزپلنگ اصلی زیستگاه ایران، مرکزی مناطق صاف هایدشت

(Etemad ،1985) وابستگی  یوزپلنگ ای نیز بر این باور بودند کهعده

کنند، زندگی می هاآهوزی دارد و هرکجا که های دشتزیادی به طعمه

و یوزپلنگ شکار  (Sludski ،2002 و Heptner) شوددیده می یوزپلنگ

 Harrison) آورددست میهای صاف بهرا با تعقیب و گریز در دشت خود

رسد کاهش شدید در تعداد آهوان نظر میولی به .(Bates ،1991و 

شان به یم غذاییها مجبور به تغییر رژدر ایران باعث شده که یوزپلنگ

شان یستگاهزآن  تبع و به (Farhadinia)، 2007 شده کوهستانی دارانسم

این مطلب را  مطالعات جدید .تغییر یابدسمت نواحی کوهستانی به

دهد که برخالف تصور رایج، طعمه اصلی یوزپلنگ در ایران نشان می

  .(1389بز است )زمانی  قوچ و میش و کل و

 
اساس رویکرد تحلیل عاملی بیت زیستگاه برنقشه مطلو :3شکل 

 شناختیآشیان بوم

 

 
بندی زیستگاه براساس رویکرد تحلیل عاملی : نقشه طبقه4شکل 

 شناختیآشیان بوم
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نیز در  1387تا  1380یم یوزپلنگ از سال اکثر مشاهدات مستق       

 Jourabchian) باشدمی انجیر دره وحش حیات پناهگاه کوهستانی مناطق

زیستگاه یوزپلنگ  که کرد تصور تواننمی بنابراین (.Farhadinia، 2008و 

های اصلی اکنون اغلب زیستگاههم های صاف است.ایرانی فقط دشت

 ت کمی از آهو را در خود جای داده و این دریوزپلنگ در ایران جمعی

ها، مناطقی با فراوانی باالتری حالی است که در مجاورت این زیستگاه

رسد یوزپلنگ نظر میاز آهو ولی بدون حضور یوزپلنگ وجود دارد، به

طعمه تمرکز  صید هایی با قابلیت باالیبر روی زیستگاه آسیایی عمدتاً

و وجود گیرد تر صورت میکمی صاف هاکرده که این مورد در دشت

 و Farhadinia) بردمی باال را امکان این تر،بیش توپوگرافی عوارض

Absalan، 2004). ها ها و کوهستاندشت از موزاییکی مناطق آن، بر عالوه

ها وجود داشته و های فصلی در آنوجود دارند که تعداد زیادی آبراهه

و این درحالی است که تراکم پایینی  کندمی زیست هادر آن نیز پلنگیوز

 (.Farhadinia ،2008و  Jourabchian) ها وجود دارداز آهو در آن

های توصیفی و مکانی در رابطه با مشاهدات مستقیم مطالعه داده       

آب، ) چنین نیازهای زیستیها و رقبا و همو غیرمستقیم یوز، طعمه

 مناطق حاشیه هک دهدمی نشان آوریجمع تولیدمثل( و پناه غذا،

دلیل برخورداری از پستی اکوتون دشت و کوهستان به یعنی کوهستانی

متراکم  های متعدد، منابع آب، پوشش گیاهی متنوع و نسبتاً و بلندی

تر وجود انواع پناه فیزیکی و های آن و از همه مهمبرای یوز و طعمه

گاه تری نسبت به سایر مناطق ذخیرهبیولوژیکی، دارای مطلوبیت بیش

 (.1383)کیا،  است

یوزپلنگ  (2شناختی )جدول طبق نتایج تحلیل عامل آشیان بوم       

ماهوری  کوهستانی و تپه وحش نایبندان مناطق در پناهگاه حیات ایرانی

که طوریافزاید بهدهد و شیب بر مطلوبیت زیستگاه میرا ترجیح می

و  دهدنشان میعدد مثبت را  درصد 50تا  30بین های فراوانی شیب

دهنده تمایل که نشان بوده درصد منفی  70تا  50فاصله از شیب 

زیرا این  .باشدمی و کوهستانی های تپه ماهوریزیستگاه یوزپلنگ به

شکار حیات وحش  منظوربهعنوان یک پناه برای یوزپلنگ به مناطق

ای( صورت دورهها )حداقل بهتمرکز طعمه حال، درعین شود.می استفاده

یابد، بنابراین این ها افزایش میهای خشک فصلی و کوهپایهآبراهه در

پردازند شکار می به هادر آن ها غالباًمناطق جاهایی هستند که یوزپلنگ

(Hanter  ،2007و همکاران.) 

های دارای مستقیم یوزپلنگ صحرایی باروش مشاهده مطالعه       

، آفریقای (Kruger) گروملی کر های پارکگردنبند رادیویی در ساوان

 ساوانواقع در  وزپلنگیهای زیستگاه مرور مقاالت مربوط به و جنوبی

دهد که انتخاب زیستگاه بسته به ترکیب طعمه، پوشش نشان می

و  Mills) های رقیب و مزاحم استگیاهی در دسترس و حضور گونه

 (.2004همکاران، 

ترین تاثیر را در مطلوبیت زیستگاه های شمالی بیشجهت       

تر آفتاب و رطوبت زپلنگ ایرانی دارد و آن هم به خاطر تابش کمیو

شود که تر در طول سال میتر و در نهایت سرسبزی بیشنسبی بیش

عنوان بز به منجر به تجمع حیات وحش از جمله قوچ و میش وکل و

)عدد منفی  شوداین ناحیه می در (1389 ،)زمانی یوزپلنگ طعمه اصلی

چنین متغیر فاصله از منابع آب شمالی(. همهای برای فاصله از دامنه

سزایی هتاثیر ب های دائمی در حضور یوزپلنگ ایرانیخصوص چشمهبه

ها و نیاز تر طعمه در نزدیکی آبشخوردلیل حضور بیشکه این بهدارد 

)عدد منفی برای باشد یوزپلنگ برای تامین آب مورد نیاز بدن خود می

 .( 2جدول  ،متغیر فاصله از منابع آب

حاصل از  اساس تشخیص الگویبررسی مطلوبیت زیستگاه یوز بر       

کره توران و تهیه نقشه مطلوبیت گاه زیستمشاهدات گونه در ذخیره

دهنده این است که فاده از متغیرهای زیستگاهی، نشانزیستگاه با است

های ناشی از فعالیت متغیرهایی نظیر فاصله از منابع آب و یا تنش

را بر روی کاهش کیفیت  اثر ترینبیش مسکونی( ناطقم )پراکنش انسانی

 (.1383)کیا،  گذاردنهایی زیستگاه می

در  شناختی در مورد یوزپلنگ اکثراًکه مطالعات بومعلت اینبه       

نیز است و  در شرق آفریقا انجام شده (Serengeti) ملی سرنگیتیپارک

رسد که مناطق دشتی و نظر میگونه بهاین راهبرد شکار یوزپلنگ

زار مناطق دارای درختچه و بوته که دردهد حال آنرا ترجیح میهموار 

زارها سرعت بوته که پوشش گیاهی وبا وجود اینکند. هم زندگی می

گاه مناسبی برای یوزپلنگ به دهد ولی کمینیوزپلنگ را کاهش می

آیند. یوزپلنگ با مناطق دارای پوشش گیاهی نیز سازگار حساب می

و  Mills) های باز نیستفق در دشتاست و فقط یک شکارچی مو

 (.2004همکاران، 

متمایل  قیچ -دشتی درمنه گیاهی یوزپلنگ ایرانی به تیپ پوشش       

که منطقه مناسبی ، چرا که این نوع پوشش گیاهی ضمن اینباشندمی

گاه مناسب برای عنوان کمینباشد بهمی خوران منطقهبرای تغذیه علف

)عدد منفی برای فاصله از  باشدمیاستتار یوزپلنگ و شکار طعمه آن 

دهنده تمایل گونه برای جذب به این این تیپ پوشش گیاهی نشان

ملی سرنگیتی به پارک  ای که دردر بررسی (.2جدول  ،باشدمنابع می

واسطه چرا در داخل مناطق با ها بهانجام رسید مشخص شد که غزال

( Fitzgibon ،1990شوند )می شکار یوزپلنگ توسط انبوه، گیاهیپوشش

چنین استفاده که وابستگی طعمه یوز به این مناطق جهت تغذیه و هم

عنوان پناه برای یوزپلنگ منجر به افزایش حضور از پوشش گیاهی به

 گردد.پلنگ در این مناطق مییوز

دهد که زیستگاه نشان می( M=423/1) کل گراییویژگی حاشیه       

و یوزپلنگ  یانگین زیستگاه استیوزپلنگ ایرانی متفاوت از شرایط م

 ین مقدار بردباری کلنچ. همدهدای را ترجیح میهای حاشیهزیستگاه
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(378/0=Tنشان می ) دهد که یوزپلنگ ایرانی نسبت به تغییر شرایط

خوبی  باشد و بردباری نسبتاًبهینه زیستگاه خود خیلی حساس نمی

 باشد.می 645/2دارد. مقدار تخصص گرایی گونه نیز برابر با 

( یوزپلنگ 2جدول شناختی )طبق نتایج تحلیل عامل آشیان بوم       

دهد که این قضیه بانی تمایل نشان میهای محیطایرانی به پاسگاه

های مطلوب بانی در زیستگاههای محیطتاسیس پاسگاه خاطربه احتماالً

باشد اما ها میهای یوزپلنگ ایرانی برای حفاظت از جمعیت آنطعمه
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