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 چکیده

د ها داشته باشد و اين امکان را فراهم کنتواند نقش مهمی براي توصيف پراکنش گونهب زيستگاه میشناخت عوامل موثر بر انتخا      

يزي رسازي مناسب زيستگاه، نقش مهمی در برنامههاي مختلف از نظر کيفيت تفاوت قائل شد. برآورد و نقشهکه بتوان بين زيستگاه

اين پژوهش ارزيابی مطلوبيت زيستگاه يوزپلنگ آسيايی با استفاده از روش کند. هدف از هاي در خطر انقراض ايفا میحفاظت گونه

هاي محيط زيستی و پاسخ يوزپلنگ به تغييرات معنادار پوشش گياهی و دماي سطح زمين ( براساس شاخصMaxEntنظمی )ترين بیبيش

هايی از قبيل فاصله از پراکنش و شاخص 0251تا  0225هاي حضور يوز از سال باشد. دادهسال اخير در مجوعه حفاظتی توران می 51طی 

، بارندگی و دماي ساليانه 0251تا  0225سمداران منطقه، فاصله از منابع آبی، تغييرات پوشش گياهی و تغييرات دماي سطح زمين از سال 

براساس نتايج، متغير فاصله از منابع وسعت منطقه جزء طبقه مطلوب زيستگاه قرار دارد.  %02مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج نشان داد 

بستگی چنين مطلوبيت زيستگاه وادهند. همآبی و تغييرات شاخص پوشش گياهی عمودي، منحصر به فردترين اطالعات را در اختيار قرار می

ي طق دشتی و تپه ماهوردر منا ´هاي جبير، قوچ و ميش و آهو دارد. نتايج گوياي اين است که پراکنش يوز غالبازيادي به پراکنش گونه

 گيرد چرا که در اشغال گونه رقيب آن، يعنی پلنگ است. ها و ارتفاعات فاصله میچنين براساس نتايج، اين گونه از کوهستاناست. هم
 

  زیستی، شاخص پوشش گیاهی، مطلوبیت زیستگاههای محیط، شاخصMaxEnt کلمات کلیدی:

 Baghernezami@yahoo.com  :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 فاوتمت منابع زيستيييکي از هاي خشکي موزااکوسيستم       

يرند قرار گگوناگون  ثير تغييراتأممکن است تحت ت که هستند

 دهدتحت تاثير قرار مينيز هاي جانوري را گونهامر اين  و

(Bowden  ،زيستگاه نيز قسمتي از يک 2102و همکاران .)

اکوسيستم است که پناه، غذا و امنيت را براي بقاي موجودات 

(. اعتقاد بر اين 2102و همکاران،  Isbellکند )ميمقيم آن فراهم 

خاص و ترکيبي از متغيرهاي محيط  است که يک گونه، محدوده

، Broekhuisکند )مي و توليدمثل انتخاب بقا افزايش را براي زيستي

عنوان امنيت (. در مورد حيوانات خشکي، پوشش گياهي به2112

(Yamaguchi 2112 همکاران، و،) توليدمثل هايمکان 

(Broekhuis ،2112و به طور مستقيم به ) عنوان منبع غذا براي

خوار هاي گوشتخوار و غيرمستقيم براي گونههاي گياهگونه

(. به Spong ،2112ازجمله در تامين پناه، داراي اهميت است )

تار تواند بر رفپوشش گياهي ميروند تغيرات سي ربرهمين دليل 

تواند (. اين بينش ميWillis ،2102) خواران مفيد باشدگياه

دنبال آن و به خوارانمديريت و حفاظت گياه موجب بهبود

ها در آن نيازهاي حفاظتي چنين تشخيصخواران و همگوشت

(. درک بسياري از 2102و همکاران،  D’Amenگردد )آينده 

عوامل غيررويشي مانند: منابع آب، ارتفاع، شيب، درجه حرارت، 

ودن طعمه و ميزان بارش ساالنه نيز در زيستگاه در دسترس ب

(.  بر Zimmermann ،2111و  Guisanها حائز اهميت است )گونه

ش تواند نقاين اساس شناخت عوامل موثر بر انتخاب زيستگاه مي

ها داشته و اين امکان را فراهم مهمي براي توصيف پراکنش گونه

ت قائل کيفيت تفاو هاي مختلف از نظرکند تا بتوان بين زيستگاه

سازي مناسب زيستگاه (. برآورد و نقشهFranklin ،2101شد )

هاي در معرض ريزي جهت حفاظت  از گونهنقش مهمي در برنامه

هاي اخير در کند. رويکردي که در سالخطر انقراض ايفا مي

هاي حيات وحش اهميت بااليي يافته است، ارزيابي زيستگاه گونه

 طلوبيت زيستگاه است. اين رويکرد با سازي مرويکرد مدل

هاي آماري چند متغيره و سامانه اطالعات کارگيري تحليلهب

اي از جغرافيايي احتمال حضور و يا عدم حضور گونه در مجموعه

 ؛2112و همکاران،  Manly) کندشرايط زيستگاهي را برآورد مي

Guisan  وZimmermann ،2111نظمي يکي (. روش حداکثر بي

دليل ارائه شده و به 2112هاي حضور است که در سال روش از

و  Phillips؛ Tohlgren ،2112و  Kumar) هاي زيادداشتن مزيت

 ري،گيعنوان ابزار پشتيبان تصميمتواند به(، مي2112همکاران، 

هاي در معرض حفاظتي و مديريتي گونه هايمهمي در برنامه نقش

 (. Hemami ،2102و  Bashariخطر داشته باشد )

هاي حيات وحش ترين گونهيوزپلنگ که در گروه با اهميت       

باشد، در کل محدوده پراکنش خود داراي پنج زيرگونه دنيا مي

( که Acinonyxjubatusvenaticusباشد. زيرگونه آسيايي يوز )مي

 يا Cr( وضعيت حفاظتي آن بحراني )IUCN ،2102براساس )

Critical Endangeredکند ست، امروزه تنها در ايران زيست مي( ا

(Nowell  وJackson ،0222 و طي چند دهه اخير وجود )

هاي آن، نشانگر اين است که هاي پراکنده از يوز و نمايهگزارش

در طول اين مدت، جمعيت يوزپلنگ تا دو سوم کاهش يافته است 

(Hemami ،2112 عالوه بر جمعيت، سطح اشغال شده توسط .)

و همکاران،  Hunter) گ نيز در سده اخير کاهش يافته استيوزپلن

(. اين موارد باعث شده تا Jackson ،0222و  Nowell ؛2112

حفاظت از يوزپلنگ آسيايي طي دهه گذشته مورد توجه قرار 

(. باتوجه به تعداد بسيار اندک 2112و همکاران،  Jowkarگيرد )

جاکه ( و از آن2112و همکاران،  Hunterجمعيت يوز در طبيعت )

ها ترين عامل انقراض گونهتخريب و از بين رفتن زيستگاه مهم

سازي (، لذا از روش مدل2110و همکاران،  Reynoldsباشد )مي

عنوان ابزاري موثر و کارآمد استفاده شده است تا به توزيع گونه

 ؛2102و همکاران،  Addison) مناطق مطلوب زيست گونه

Guisan  ،؛ 2102و همکارانFranklin ،2101؛Rodriguez   و

ترين زيستگاه يوز در کشور )نظامي و (، در مهم2112همکاران، 

اه بيني زيستگها در پيش( شناسايي شود. اين روش0222اژدري، 

و  Farhadinia)خوان بزرگ جثه اهميت زيادي دارند گوشت

و  Rodriguez؛ 2100و همکاران،  Marino ؛2102همکاران، 

( و با توجه به اهداف حفاظتي که براي يوز مدنظر 2112ن، همکارا

باشد، ابزار مهمي براي طراحي مناطق داراي اولويت حفاظتي مي

، Zellerو  Rabinowitz ؛2102و همکاران،  Farhadinia)هستند 

چنين براي اطمينان (. هم2112و همکاران،  Sanderson؛ 2101

 يکان بزرگ در درون خوارگوشت يتجمع کهحاصل کردن از اين

، وندشحفظ  يدارپاصورت يستگاه بهز يچيدهو پ ييساختار فضا

براساس شبکه متصل از مناطق حفاظت شده  شناسايي يک

با هدف (، 2100و همکاران،  Crooksهاي مطلوب گونه )زيستگاه

 نيپستانداران بزرگ ب يپراکندگ يا تسهيلاتصال و  يشافزا

ي که منبع جمعيتي است، ضروري يا مناطقو  ياهسته يستگاهز

همين دليل محققين (. بهZeller ،2101و  Rabinowitzباشد )مي

هاي داراي اولويت، پويايي طور گسترده، بر مفاهيم زيستگاهبه

ها در شبکه حفاظتي مناطق نداز و اتصاالت زيستگاهاچشم

 عنوان مثالحفاظت شده حيات وحش تاکيد دارند )به
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Dickson ؛2102 اران،و همک Carroll  ،2102و همکاران .)

به  هاهاي حساس و الگوي پراکندگي آنشناسايي اين زيستگاه

دهد تا به بررسي شناسان حفاظت نيز اين اجازه را ميزيست

ها، جريان ژن و پويايي جمعيت ساختار ترکيب و پراکندگي گونه

، Wiegandو  Revilla ؛2102و همکاران،  Carroll)بپردازند 

 (.Beier ،2112و  McRae؛ 2112

در (، 0222( و شمس )0222براساس احمدي و حيدري )       

 هاي زياديگستره يرانا يفالت مرکز يابانيب يهايستماکوس

گونه ارزش حفاظتي ندارند و در مقابل شوند که هيچحفاظت مي

که از هاي زيادي در زمره مناطق آزاد قرار دارند و حال آنبخش

درصد  22تنها ت باالي حفاظتي برخوردار هستند. از اين رو اولوي

مناطق مطلوب زيستگاهي يوز تحت حفاظت از سازمان حفاظت 

توان براين اساس مي حفاظت قرار گرفته است.محيط زيست 

 ترين داليل اهميت اين مطالعه را موارد زير دانست:مهم

ين ترهاي مطلوب گونه در پر اهميتشناسايي زيستگاه -0

ترين عوامل تاثيرگذار در شناسايي مهم -2زيستگاه يوز در کشور. 

شناسايي  -2مانده در اين منطقه. هاي باقيبقاء آخرين جمعيت

ه هاي هستمناطق ارتباطي احتمالي از منطقه به ساير زيستگاه

ارزيابي مرزبندي و چگونگي حفاظت کنوني و جانمايي  -2اطراف. 

پوش پراکندگي ارزيابي هم -2طقه. باني منهاي محيطپاسگاه

 هاي اصلي آن. گونه با طعمه

 

 هامواد و روش

 مساحت به توران تحت حفاظت مجموعه معرفی منطقه:       

 ملي، پناهگاه حياتمشتمل بر پارکهکتار،  0220222حدود 

 جنوب. اين سرزمين در کره استگاه زيستوحش و ذخيره

ان جاي دارد و قسمت کوچکي استان سمندر  شهرستان شاهرود

مختصات  و خراسان قرارگرفته است استانشرقي آن در از جنوب

هاي و عرض 22°تا  22°هاي شرقي جغرافيايي آن بين طول

(. توران پس از نايبندان 0)شکل است 22و َ 22°تا22°شمالي 

چنين رکورددار زاد و ولد يوز دومين زيستگاه بزرگ يوز است. هم

 (.0222 نظامي و اژدري، )باشد مي در ايران نيز

در اين پژوهش با توجه به مطالعات مختلف و  روش کار:       

م صورت مستقيم و غيرمستقيمتغيرهايي که به کارشناسان، نظرات

گذارند، انتخاب و مورد بررسي قرار بر روي پراکنش يوز تاثير مي

 گرفت.

 
 ر یوزمطالعاتی و نقاط حضو : موقعیت منطقه1شکل 

 2102تا  2110هاي حضور يوز در منطقه توران از سال داده       

داران هاي اطالعاتي از قبيل فاصله از سمآوري شد. اليهجمع

هايي از قبيل جبير، آهو، شاخص منطقه، براساس پراکنش گونه

قوچ و ميش، گورخر ايراني، و کل و بز تهيه گرديد. سپس پراکنش 

امل پوشاني کدليل هم، نقاط پراکنش پلنگ بهکل و بز و در ادامه

با مناطق کوهستاني حذف گرديد. اليه فاصله از منابع آبي از قبيل 

ها و آبشخورها براساس محدوده نقاط اين مناطق ايجاد چشمه

براي تهيه نقشه  USGSشد. اليه رقومي ارتفاع تهيه شده در 

رفته شد. کار گارتفاع، خطوط منحني ميزان و شيب منطقه به

هاي ساخته شده ايجاد شد و منطقه سپس نقشه توپوگرافي با اليه
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بندي سر و پاليا طبقهتيپ کوهستان، تپه ماهور، دشت 2به 

گرديد. تغييرات پوشش گياهي و دماي سطح زمين در منطقه 

هاي سري زماني موديس از سال مطالعاتي با استفاده از داده

چنين از پارامترهاي گرديد. هم بنديتهيه و طبقه 2102تا  2110

سازي جهت مدل WorldClimاقليمي تهيه شده در بانک داده 

توزيع و تعيين اثر پارامترهاي اقليمي بر توزيع يوز استفاده شد. 

 0پارامتر اقليمي به قابليت تفکيک  02اين بانک داده شامل 

که همبستگي بين متغيرها ممکن جاييکيلومتر مربع است. از آن

هاي نادرست شود بينيهاي آماري و پيشست منجر به اريبا

(Franklin ،2101پيش از استفاده از اليه ) هاي اطالعاتي در روند

ها مورد آزمون قرار گرفت و متغيرهايي سازي، همبستگي آنمدل

سازي لحاظ نگرديد. داشتند در مدل 2/1که همبستگي بيش از 

سيار باالي پارامترهاي در اين ميان با توجه به همبستگي ب

اقليمي، تنها از متغير ميانگين درجه حرارت ساليانه و ميانگين 

و با  Arc Mapافزار بارش ساليانه استفاده شد. اين کار در نرم

انجام شد. بعد از  Spatial Analyst Multivariantاستفاده از ابزار 

 ازيستي و اقليمي، اين متغيرههاي محيطانتخاب نقشه متغير

سازي شدند. متغيرهاي نهايي افزار مکسنت آمادهبراي ورود به نرم

سازي، فاصله از منابع آبي، فاصله از پراکنش جبير، فاصله در مدل

از پراکنش آهو، فاصله از پراکنش گور، فاصله از پراکنش قوچ و 

هاي توپوگرافي، تغييرات روند پوشش گياهي، تغييرات ميش، تيپ

ن، دماي متوسط ساالنه و بارش متوسط روند دماي سطح زمي

 باشد.( فرآيند کلي تحقيق مي2شکل ) باشند.ساالنه مي

 

 
 : فرآیند کلی تحقیق2شکل 

ر د الیه نقاط حضور یوزپلنگ آسیایی در منطقه توران:       

پژوهش حاضر اطالعات مربوط به نقاط حضور يوزپلنگ آسيايي 

اي، مشاهدات مستقيم هاي تلهدر منطقه توران از طريق دوربين

فراهم  2102تا  2110سال از 02بانان و کارشناسان، طي محيط

هاي ميداني و جاکه در برخي موارد از جمله بررسيشد. از آن

اي، براي بسياري از نقاط، مختصات جغرافيايي هاي تلهدوربين

دليل جلوگيري از مشکالت اريبي چندين بار ثبت شده است، به

هر  ازايتعداد کل نقاط ثبت شده به تنها يک مشاهده بهمثبت، 

قه نقاط حضور در اين منط کل تعداد اساس اين بر يافت. تقليل نقطه،

 باشد.نقطه مي 002نقطه و تعداد نقاط منحصر به فرد،  222

منظور تحليل روند پوشش گياهي بهروند پوشش گیاهی:        

هاي ول سالسنجنده موديس در ط MOD02Q0از محصول 
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اليه  02استفاده گرديد. اين محصول شامل  2102تا  2110

 هاي مربوط به شاخصکه در اين پژوهش از داده باشدمي اطالعاتي

 Normalizedيا  NDVIشده پوشش گياهي )تفاضلي نرمال

difference vegetation index شاخص بهبوديافته پوشش ،)

، باندهاي آبي، (Enhanced Vegetation Indexيا  EVIگياهي )

هاي مربوط به قابليت چنين دادهقرمز، مادون قرمز نزديک و هم

چنين استفاده شده است. هم (Reliability) اطمينان پيکسل

هاي اين هاي گياهي فاصله محور با استفاده از دادهشاخص

هاي گياهي، حذف محصول ساخته شد. هدف اصلي اين شاخص

 باشد وي که پوشش گياهي تنک مياثر روشنايي خاک در موارد

ها شامل ترکيبي از پوشش گياهي سبز و پس زمينه خاک پيکسل

 خشکنيمه و خشک هايويژه در محيطباشد. اين امر بهمي هستند،

هاي فاصله محور ساخته شده در اين مطالعه اهميت دارد. شاخص

است که  WDVIو PVI0 ،PVI2 ،PVI2 ،DVI،TSAVI0شامل 

، Eastmanباشند )خشک ميو نيمه مناطق خشک به مربوط همگي

نقطه از منطقه مطالعاتي  22(. سپس با بازديد ميداني از 2102

 PVI0 (Perpendicular شاخص ،متر2×متر2 هايپالت در

Vegetation Index)  20/22و دقت کل 2222/1با ضريب کاپا% 

 عنوان شاخص پوشش گياهي منطقه تعيين گرديد. براي تحليلبه

 Earth Trend) ساز روند زمينگياهي در مدل پوشش تغييرات روند

Modeler) روند ميانه از روش (Median Trend) براي محاسبه 

  (Mann-Kendal) کندال -تغييرات کاهشي و افزايشي و روش من

درصد در  2دار بودن اين تغييرات در سطح آماري براي معني

(. در پايان تغييرات Eastman، 2102نواحي مختلف استفاده شد )

کالس روند نزولي، بدون روند و روند  2پوشش گياهي منطقه به 

 (. 0بندي گرديد )جدول صعودي طبقه

 زماني سري هايداده از زمین: سطح دمای روند       

MOD00A0 2102تا  2110هاي سنجنده موديس در طول سال 

فاده شد. براي بررسي روند طوالني مدت دماي سطح زمين است

تحليل روند مشابه روش توضيح داده شده در شاخص پوشش 

کالس روند نزولي، بدون  2گياهي انجام شد و در پايان منطقه به 

 (.0بندي گرديد )جدول روند و روند صعودي طبقه
 

: طبقات مربوط به روند پوشش گیاهی و دمای سطح 1جدول 

 زمین

 نوع روند ارزش کالس
 روند کاهشي <-22/0 0

 بدون روند -22/0 – 22/0 2

 روند افزايشي >22/0 2

پراکنش يوز در منطقه تحت مديريت توران با سازی: مدل       

 .2.2.2K (http://www.cs ورژن مکسنت افزارنرم از استفاده

princeton.edu/~schapire/maxent/) حال در شد. سازيمدل 

سازي هاي مورد استفاده در مدلترين روشحاضر يکي از محبوب

يده هاي پيچدليل کم بودن خطاهايش در سناريواي، بهتوزيع گونه

(Elith  ،و هم2112و همکاران )هاي چنين انجام آن حتي با نمونه

باشد. مکسنت ( مکسنت مي2112و همکاران،  Wiszکوچک )

مي را نظتم يادگيري ماشين است که اصل حداکثر بييک الگوري

هاي فقط حضور و متغيرهاي ها از دادهبيني توزيع گونهبراي پيش

و همکاران،  Merow)کند زيستي و اقليمي، اعمال ميمحيط

(. 2112و همکاران،  Phillips؛ 2112و همکاران،  Elith ؛2102

هاي طبقه ه از دادهتوان به استفادهاي اين روش مياز جمله مزيت

ارائه ، AUCبندي و کمي، ارزيابي کيفيت مدل با استفاده از آماره 

تاثير و اهميت هر يک از متغيرها بر مطلوبيت زيستگاه با محاسبه 

چنين ارائه آستانه درصد کمک متغيرها و آزمون جکنايف، هم

 بندي نقشه مطلوبيت، اشاره نمودمطلوبيت زيستگاه براي طبقه

(Kumar  وStohlgren ،2112؛ Phillips  ،2112و همکاران.) 
 

 نتایج
به روند پوشش  مربوط الف(-2) شکل تغییرات: روند ارزیابی       

ب( مربوط به روند دماي سطح -2و شکل ) PVI0گياهي شاخص 

شود مناطق با رنگ سبز که مشاهده ميطورباشد. همانزمين مي

ا رنگ قرمز داراي روند کاهشي ب مناطق معنادار، افزايشي روند داراي

 باشد. معنادار و مناطق با رنگ خاکستري بدون روند معنادار مي

نت با روش مکس شده تهيه مدل کيفيتمدل: کیفیت ارزیابی       

 Area Underيا  AUC) سطح زير منحنيتوان با محاسبه را مي

the ROC Curve)  براي منحنيROC (Receiver operating 

characteristic ) .ارزيابي کردAUC تواند ميزان توانايي مدل مي

که هر چقدر مقدار آن به صورتبيني ارائه دهد، بدينرا در پيش

ح با توجه به نمودار، سطتر باشد عملکرد مدل بهتر است. نزديک 0

کار رفته در به (train data) هاي تعليميزير منحني براي داده

  (test data) هاي آزمايشين براي دادهچنيو هم 22/1مدل برابر با 

باشد. اين ميزان نشان از مطلوبيت بسيار مناسب مي 22/1برابر با 

 (.2 شکلباشد )مي يوزپلنگ زيستگاه مطلوبيت باالي مدل  و قابليت

مکسنت سهم نسبي هر متغير  افزارنرم متغیرها: نسبی سهم       

االترين سهم نسبي کند. در اين مطالعه برا در مدل مشخص مي

ترين و کم %0/22بيني کننده متغيرها مربوط به منابع آبي با پيش

 .(2باشد )جدول مي %2/1دماي سطح زمين  تغييرات به مربوط آن
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 ب( الف(

  
 2012تا  2001از سال  PVI1. ب( روند تغییرات شاخص پوشش گیاهی 2012تا  2001: الف( روند تغییرات دمای سطح زمین از سال 3شکل 

 

 
 مدل مطلوبیت یوز در منطقه حفاظت شده توران AUC و مقدار   ROC:منحنی4شکل 

بینی کننده هر متغیر محیطی در : سهم نسبی پیش2جدول 

 تخمین حضور یوز پلنگ

 سهم نسبی متغیر )درصد( متغیر
%0/22 منابع آبي  

%2/02 جبير  
%2/2 توپوگرافي  

PVI1 2/2% تغييرات شاخص پوشش گياهي  
%2/2 فاصله از پراکنش آهو  

%2 فاصله از پراکنش گورخر  
%0/2 فاصله از پراکنش قوچ و ميش  

%2/0 متوسط بارش ساليانه  
%2/0 متوسط دماي ساليانه  

%2/1 تغييرات دماي سطح زمين  
  

از متغيرهاي  هريک اهميت نايفجک آزمون متغیرها: اهمیت       

دهد )شکل سازي نشان ميمدلها را در محيط زيستي و تاثير آن

اي که متغيرها در آزمون نايف، ميزان بهرهبراساس آزمون جک(. 2

ت بسيار باال بوده اس ،اندتعليمي تنظيم شده در ساخت مدل برده

ه بيني مدل بو اين بدان معني است که انتخاب متغيرها در پيش

براساس اين آزمون متغير فاصله از درستي صورت گرفته است. 

ترين اهميت را دارد، بلکه منحصر به نابع آبي نه تنها بيشم

دهد. پس از متغير فردترين اطالعات را نيز در اختيار قرار مي

( PVI0فاصله از منابع آبي، متغير شاخص پوشش گياهي عمودي )

 .دهداست که منحصر به فردترين اطالعات را در اختيار قرار مي

دست آمده براي مدل ههاي پاسخ بمنحنيها: نقش متغیر       

ي بيني منطق( گوياي اين هستند که پيش2 نهايي يوزپلنگ )شکل

ا مقادير هکه تنها يک متغير تغيير کند و ساير متغيرمدل در زماني

ار افزج نرمنتاي کنند.خود را داشته باشند، چگونه تغيير مي ميانگين

طور تر شود بهگوياي اين است که هرچه فاصله از منابع آبي بيش

ت ترين مطلوبيبيش خطي از مطلوبيت زيستگاه کم خواهد شد.

در مناطقي است که حداقل فاصله از منابع آب را دارند و از فاصله 

 ت.نامطلوب اس زيستگاه، براي گونه کامالً بعد به متري 2111 حدود
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ررسی اهمیت متغیرهای محیطی: آزمون جک نایف در ب2شکل   

 چنين وابستگي زيادي بهيوز همالگوي مطلوبيت زيستگاه        

يب ترتهبداران منطقه دارد. سم يعني آن اصلي هايطعمه پراکندگي

جبير، قوچ و ميش و آهو اهميت زيادي بر پراکندگي يوز دارند. 

تر شود احتمال حضور هرچه فاصله از پراکندگي جبير و آهو بيش

تر خواهد شد و اين در حالي است که افزايش فاصله يوزپلنگ کم

از گورخر باعث افزايش حضور يوز شده است. منحني پاسخ به 

اهوري م طبقاتي توپوگرافي، مطلوبيت زيستگاه را در مناطق تپه

دهد. (  نشان مي2( و پس از آن در مناطق دشتي )طبقه 2)طبقه 

گراد است درجه سانتي 02 تا 02 دماي مطلوب براي حضور يوز بين

ي دمائي، شرايط براي زيستن بازهو با افزايش يا کاهش دما از اين 

گراد درجه سانتي 02گردد، در دماي نزديک به گونه نامطلوب مي

چنين منحني پاسخ يوز به مطلوبيت زيستگاه حداکثر است. هم

آن است که در مناطق بدون روند افزايشي  گوياي زمين سطح دماي

و کاهشي دما، مطلوبيت زيستگاه افزايش يافته است. در مجموع 

ني دارد. براساس منح تريبيش باران تمايل هاي کموز به زيستگاهي

متر ميلي 021 تا 021 پاسخ، درجه مطلوبيت زيستگاه بالقوه در بازه

 ميلي 221 تا 021 بارش محدوده در زيستگاه است، حداکثر سال در

تر از اين دامنه، موجب تر و بيشکم بارش متر مطلوب بوده اما

شود. تغييرات شاخص پوشش ز ميکاهش مطلوبيت زيستگاه يو

مطلوبيت زيستگاهي، مطلوب  2دهد که طبقه نيز نشان مي گياهي

بوده، که اين طبقه مربوط به مناطق با تغييرات افزايشي پوشش 

کم  عنوانبه زمين سطح دماي شاخص تغييرات است. گياهي

دهد اين گونه در مناطقي که دماي ترين شاخص، نشان ميتياهم

تري ( مطلوبيت بيش2بدون تغيير بوده است )طبقهسطح زمين، 

 .داشته است

بینی مطلوبیت زیستگاه یوز آسیایی در منطقه پیش       

الف( مطلوبيت زيستگاه يوز را  -2شکل ) حفاظت شده توران:

د. در دهکار رفته در اين تحقيق نشان ميبا توجه به متغيرهاي به

وجود  هااين نقشه نواحي که پتانسيل وجود و پراکنش گونه در آن

اساس نتايج دارد نشان داده شده است که مقدار ارزشي آن بر

ب( نقشه -2باشد. شکل )به باال مي 022/1حاصل از مکسنت از 

اس دهد. بر اين اسبندي مطلوبيت زيستگاه يوز را نشان ميطبقه

مساحت منطقه مطالعاتي جز طبقه مطلوب زيستگاهي  %21 حدود

هکتار از وسعت منطقه را شامل  222222قرار دارد که معادل 

ترين مطلوبيت در داخل مرز پارک ملي توران شود و بيشمي

تار از مساحت منطقه مطلوب، هک 22200عالوه بر اين باشد. مي

يک از گيرد که جز هيچدر بيرون از منطقه مطالعاتي قرار مي

 طبقات حفاظتي قرار ندارد. 
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 ها در مدلسازی مکسنتهای پاسخ متغیر: منحنی6شکل 

 ب( الف(

  
 : مطلوبیت زیستگاه یوز7شکل 

 بحث
، بيني نقشه مطلوبيتدست آمده از پيشبراساس نتايج به       

ن مطلوبيت زيستگاهي برخوردار تريمحدوده جنوبي توران از کم

است. براساس بازديدهاي ميداني، اين منطقه به شکل يک مثلث 

غيرممکن است. از  زار است و امکان تردد تقريباًزار و نمکشوره

 هاي پستاندار، ازجملهگونه ارزش زيستگاهي براي گونهرو هيچاين

ان نشسازي و انتخاب زيستگاه بالقوه يوز نتايج مدليوز ندارد. 

 هاي بيابانيجز عامل منابع آبي که در زيستگاهداده است که به

ها دارند، عوامل اقليمي و اهميت زيادي در حيات گونه
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 تري برخوردارند.اهميت کم از زيستي، عوامل مقابل در شناسيزمين

عامل  2عامل منتخب براي انتخاب زيستگاه،  01براساس نتايج، از 

تري در اولويت باال هاي گونه، کامالًمهزيستي، يعني پراکندگي طع

( 2112و همکاران ) Millsنسبت به ساير عوامل قرار دارند. نتايج 

( در پناهگاه 0222) زاده و همکارانملي کروگر و سرهنگ در پارک

وحش دره انجير نيز مويد آن است که پراکندگي يوز به حيات

ه، سط جثخواران متوشدت وابسته به طعمه اصلي آن يعني گياه

ليل دتواند بهباشند. از منظر ديگر اهميت منابع آبي نيز ميمي

دار باشد، چرا که در فصل گرم همه هاي سموابستگي طعمه

و  Hunterکنند )هاي طعمه و رقيب به منابع آبي رجوع ميگونه

(، عالوه بر اين يوزهاي ماده در فصل تابستان که 2112همکاران، 

شدت به منابع آب وابسته هستند هستند به هاي خودهمراه با توله

(Farhadinia ؛2102 همکاران، و Farhadinia  وHemami ،2101 .)

ويژه در فصل گرم، پراکندگي خود داران در مناطق بياباني، بهسم

د. از کننمنطبق بر منابع آبي قابل دسترس تنظيم مي را کامالً

کار يوز در اين ش دليلمنابع آبي، به اهميت ديگر دليل رو،اين

و همکاران،  Hunter؛ Broekhuis ،2112) باشدها ميمحدوده

هاي ( طعمهKarami ،0222 ؛0222(. براساس )ضيايي، 2112

ترين سهم را در رژيم غذايي يوز دارند و برهمين دشتي، مهم

ترين تعداد را در منطقه به نسبت اساس با وجودي که جبير کم

ت انتخاب يوز قرار دارد )رضايي، داران دارد، در اولويساير سم

(. از طرف ديگر با توجه به تعداد باالي قوچ و ميش به 0222

 ،داران )اداره کل حفاظت محيط زيست سمناننسبت ساير سم

که به ويژه جنس نر آن در مناطق تپه ماهوري جا( و از آن0222

رضايي،  ؛0222رضايي و همکاران، )ترين طعمه يوز هستند مهم

(، اين گونه در پراکندگي 2102و همکاران،  Farhadinia ؛0222

طور کامل يوز اهميت زيادي دارد. جمعيت آهو در منطقه توران به

محدود به مناطق شمالي و محدوده عباس آباد است. در اين بخش 

باشد، تعدد روستاها و مشهد  نيز مي –که در محور جاده سمنان 

 تواند يکايل نقليه ميچنين تردد وسداران و همحضور باالي دام

احمدي و حيدري، )کننده براي حضور يوز باشد عامل محدود

تا  0222هاي که در طول سال(. کما اين0222شمس،  ؛0222

اي و مرگ در اين محدود رخ داده تصادف جاده 01تعداد  0222

دليل جمعيت آهوها جذب اين منطقه شده و به است، که احتماالً

 وحشيدور ارتباطي با پناهگاه حياتترين کرچنين نزديکهم

کيلومتر( و خوش  21مياندشت خراسان شمالي )با فاصله هوايي 

چنين کيلومتر( است. هم 21ييالق سمنان )با فاصله هوايي 

باني دلبر تا حوزه عباس آباد در شش محدوده شمالي پست محيط

هزار رأس  021ماهه فصل سرد سال در اشغال بيش از 

برابر کل جمعيت  021قالده )حدود  0211از  دام است که بيش

شود ها جابجا ميگله نيز با آن احتمالي يوز در منطقه( سگ

پروژه  ؛0222مهر و ديباج، توکلي ؛0222نظامي و اژدري، )

رسد اين نظر ميهرو ب( از اين0222حفاظت از يوزپلنگ آسيايي، 

 هعوامل محدودکننده، باعث پيشي گرفتن قوچ و ميش و زيستگا

آيد گونه بر ميآن نسبت به آهو شده است. در نهايت از نتايج اين

حضور  که گور هيچ سهمي در رژيم غذايي يوز نداشته و گاهاً

 هاي آن خطرناک نيز باشد.گورها ممکن است براي يوز و توله

منحني پاسخ به طبقات توپوگرافي نشان داد که با کاهش        

عه( يوز، قوچ و ميش جمعيت آهو و جبير )در منطقه مورد مطال

براي تغذيه انتخاب کرده است )براساس  جايگزين طعمه عنوانرا به

رو ( و از اين0222اداره کل حفاظت محيط زيست سمنان، 

ماهوري باال بوده تا بتواند در  مطلوبيت زيستگاهي، مناطق تپه

ها را شکار طلبانه قوچ و ميشصورت فرصتها و بهالي تپهالبه

ات ها و ارتفاعاساس نتايج، اين گونه از کوهستانين برچنکند. هم

گيرد چرا که در اشغال گونه رقيب آن، يعني پلنگ فاصله مي

 Morovatie؛ 0222که براساس )رضايي و همکاران، است. حال آن

انجير يزد، از وحش دره ياتدر پناهگاه ح(، 2102و همکاران، 

 يکوهستان مناطق در يوز ندارد، حضور منطقه در رقيبي هيچ کهجاآن

 .اي نيز در حين شکار ثبت شده استيهو کوهپا

اساس نتايج حاصل از منحني پاسخ، اين گونه مناطق با بر       

رشد افزايشي پوشش گياهي را ترجيح داده است. اين رفتار به 

دليل آن است که پوشش گياهي براي يوز تکنيکي است براي 

 ؛2112و همکاران،  Muntifering)کمين بهتر جهت شکار کارآمد 

Caro، 0222) اساسبر کهطوريبه (Farhadinia همکاران،  و

( يوز براي نزديک شدن به طعمه نياز به پوشش گياهي و 2112

و همکاران  Millsچنين توپوگرافي براي مخفي شدن دارد. هم

هاي مجهز به ( نيز در مطالعات رژيم غذايي يوزپلنگ2112)

در پارک ملي کروگر به اين نتيجه رسيدند گردنبندهاي راديويي 

که يوزها مراتع مشجر ساوانا و با پوشش گياهي را در هنگام شکار 

چنين اين مناطق کنند. همو نزديک شدن به طعمه انتخاب مي

ها و پناهگاهي براي مکاني امن براي رسيدن به سن بلوغ توله

(. 2112ن، و همکارا Hunterدوري از تعامل با صيادان ديگر است )

نتايج تغييرات دماي سطح زمين نشان داد يوز از مناطقي که 

سال افزايش و يا کاهش پيدا  02دماي سطح زمين در طول اين  

 کرده است دوري کرده است.

کلي نتايج اين تحقيق گوياي اين است که يوزپلنگ طوربه       

 بيلهايي از قآسيايي در منطقه توران وابسته به منابع آبي و طعمه

باشد. تغييرات مربوط به پوشش جبير، قوچ و ميش و آهو مي
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تر مناطق نشان داد يوزپلنگ بيش 2102تا  2110گياهي از سال 

چنين يوز در با افزايش پوشش گياهي را انتخاب کرده است. هم

تر مناطق دشتي و تپه ماهوري منطقه حفاظت شده توران بيش

دليل گونه رقيب را ترجيح داده است و از مناطق کوهستاني به

 )پلنگ( دوري کرده است. 

 انقراض بحران در ايهگون ايران يوزپلنگ کهاين به توجه با       

و آگاهي بهتر از انتخاب زيستگاه  مؤثرتر حفاظت منظوراست، به

شود مدل مطلوبيت مي پيشنهاد آن، بهتر مديريت منظوربه گونه اين

هاي محيط زيستگاه يوز با استفاده از روش مکسنت و شاخص

 هايچنين در اين زمينه دادهزيستي مورد بررسي قرار گيرد، هم

تواند براي بررسي تغييرات از گذشته تاکنون سنجش از دور مي

 .مفيد باشد

 

 تشکروقدردانی
دستجردي و سرکار احمدي محمدرضا مهندس آقاي جناب از       

يات ملدريغ در عبي هايدليل کمکشيراني به مهندس نازنين خانم

بانان منطقه توران آقايان چنين از محيطميداني اين پژوهش، هم

هاي صورت گرفته صميمانه پاس همکاري به بخشي و خاني قربانلو،
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