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 در  (Panthera pardus saxicolor)ی ایرانپلنگ مطلوبای ههزیستگابینی پیش
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 1396 تیرتاریخ پذیرش:            1396 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

ه یافتهای در معرض خطر انقراض است که جمعیت و دامنه انتشار آن کاهش از گونهیکی  (Panthera pardus saxicolor)ایرانی پلنگ 

های اطالعاتی یری شد. الیهگ( بهرهMaxEntآنتروپی ) بیشینهبا استفاده از نقاط حضور، از روش  پلنگسازی مطلوبیت زیستگاه نظور مدلماست. به

یاهی، منابع آبی، گشنوان متغیرهای مؤثر بر حضور گونه شامل درصد شیب، جهت جغرافیایی، ارتفاع، اشکال توپوگرافی، پوشعتهیه شده به

زیستگاه مطلوبی برای  ،شده حفاظت منطقه وسعت ازدرصد  5/21 حدودنتایج بررسی نشان داد که  وسعه انسانی و تراکم طعمه هستند.متغیرهای ت

را ترجیح  درصد 70تا  10متر از سطح دریا و شیب  1400-2200ایرانی ارتفاع چنین براساس نقشه مطلوبیت زیستگاه، پلنگایرانی است. همپلنگ

ارزیابی  باشند.الوه متغیرهای تراکم طعمه، منابع آب، روستاهای خالی از سکنه و مناطق کوهستانی از عوامل مؤثر بر حضور گونه میعدهد. بهمی

پلنگ در دو منطقه ه پارچکیهای مطلوب زیستگاه باشد.دهنده قدرت تشخیص بسیار عالی می، نشان982/0برابر  ROCسطح زیر منحنی مدل با

. جلوگیری از احداث جاده گزوئیه در محدوده امن امن محدوده مورد تحقیق قرار داردمنطقه در  آنترین بیش کهرخت واقع شده دجارسستان و پن

ترین ای مطلوب پلنگ و انجام مطالعات تکمیلی برای تعیین کریدورها و جابجایی پلنگ به خارج از منطقه حفاظت شده از مهمههو زیستگا

 بود. پیشنهادات این پژوهش

 

 فقبا هکوشده  حفاظت ، منطقهمطلوبیت زیستگاه، بیشینه آنتروپی ،ایرانیپلنگ کلمات کلیدی:

 jsarhangzadeh@yazd.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

اند ولی اکنون پارچه بودههای طبیعی در گذشته یکزیستگاه       

ها، مزارع و ساز نظیر جادههای انسانی و موانع انسانواسطه فعالیتبه

اند. اکنون متخصصان حفاظت، دهتکه شتکه مواردی از این قبیل

زیستی تخریب زیستگاه را معضلی جدی در راه حفاظت از تنوع

دانند. تجزیه زیستگاه سبب کاهش مساحت و منزوی شدن می

های های محلی به زیستگاهشود، در نتیجه جمعیتها میزیستگاه

تکه شدن زیستگاه، موفقیت انتشار و شوند. تکهکوچک محدود می

(، مرگ و میر را افزایش Gibbs ،1998ها را کاهش )گونهپراکنش 

(Fahrig  وMerriam ،1985و تنوع )دهد )ژنتیکی را کاهش میReh 

ها در گرو (. بقای گونهProvan ،2003و  Wilson؛ Seitz ،1990و 

 Ceballos) ها نظیر آب، غذا و پناه استتامین نیازهای زیستگاهی آن

و  Swanepoel؛ 2006و همکاران،  Geoffrey؛ Ehrlich ،2002و 

. بنابراین درک و شناسایی نیازهای زیستگاهی (2015همکاران، 

نیاز غذایی عنوان نمونه، هبها اهمیت دارد. ها برای حفاظت از آنگونه

خواران خواران سبب افزایش تعارض میان انسان و گوشتخاص گوشت

در این میان ، ه استتر کردها را بیشپذیری آنشده و این مهم آسیب

 اندتر آسیب دیدهخواران بیشویژه گوشتجثه بهپستانداران بزرگ

(Ripple  ،2014و همکاران.) 

عنوان سانان بهترین اعضای خانواده گربهایرانی یکی از مهمپلنگ       

های حفاظتی درنظر گرفته گیریدر اندازه (Umbrella) چتریک گونه 

وحش در دی اتحادیه جهانی حفاظت از حیاتبنکه در طبقه شودمی

(. IUCN ،2014) قرار دارد Endangered :En)) در خطر انقراضطبقه 

و حتی در بعضی مناطق ایران کاهش  تربیشاین زیرگونه در  جمعیت

منقرض شده است. علت کاهش شدید جمعیت آن را از مناطق 

گاه های آن و تخریب زیستتوان شکار، کاهش جمعیت طعمهمی

ترین خطر تهدیدکننده حال حاضر دانست. تخریب زیستگاه بزرگ

، بنابراین لزوم حفاظت (1387است )قدوسی و همکاران،  ایرانی پلنگ

یکی از کارآمدترین  .شدبااز زیستگاه این گونه غیرقابل اغماض می

وحش در معرض خطر انقراض، های حیاتهای حفاظت از گونهروش

های ها در اکوسیستممانده آنهای باقیجمعیت داری و حمایت ازنگه

 ،(Groves ،2003؛ 2006و همکاران،  Maioranoباشد )طبیعی می

 ایرانی، شناسایی و بنابراین برای کاهش تعارضات و حفاظت پلنگ

و  Rabinowitz) های مطلوب بالقوه الویت داردداری از زیستگاهنگه

طقه حفاظت شده، نحوه لذا بررسی کارایی من ،(2010همکاران، 

ها، یکی هم و ارتباط میان آنهای زیستگاهی نسبت بهقرارگیری لکه

ترین اقدامات حمایتی برای بهبود وضعیت حفاظتی گونه و از مهم

باشد پذیری آن به تغییرات وضعیت زیستگاه میبررسی انعطاف

(Rabinowitz  وZeller ،2010؛ Morato  ،؛ 2014و همکاران

Rabinowitz  ،2010و همکاران.) 

ها و نیازهای زیستگاهی های شناسایی زیستگاهیکی از روش       

های مدل بینی توزیع گونه است.های پیشمدل گونه استفاده از

سی حفاظت بوده شناسی و زیستشنابینی یک ابزار مهم در بومپیش

رف ها یا برطریزی حفاظت، مدیریت گونهکه قابلیت کاربرد در برنامه

های حاصل وحش را داراست. از دادهکردن تضاد بین انسان و حیات

بینی و توان به پیشهای توزیع گونه میاز بازدیدهای میدانی و مدل

شناسایی مناطق مناسب برای حضور گونه، دامنه سهولت در انتشار و 

پراکنش گونه در پاسخ به تغییرات زیستگاهی دست یافت. بدین 

وحش و های حیاته، تعیین محدوده پراکنش گونهمنظور اولین مرحل

و  Britoباشد )ها میترین پارامترهای موثر بر حضور آنشناسایی مهم

سپس با  (2012و همکاران،  Parra-Quijano؛ 2009همکاران، 

توان های حاصل از مرحله اول، در گام بعدی میاستفاده از داده

 .مطلوبیت و کارایی محدوده را تعیین نمود

همامی و ) ترپلنگ با نیازهای انرژی زیاد و تراکم جمعیت کم       

در منطقه حفاظت  ی شاخص و چترهاهگونیکی از ( 1394همکاران، 

و ارزیابی مطلوبیت زیستگاه آن از اهمیت باالیی  بوده بافقکوهشده 

رو با توجه از این .(2013و همکاران،  Sarhangzadeh)است برخوردار 

حفاظتی باالی گونه در منطقه و اندک بودن مطالعات صورت به ارزش 

 ؛ امیدی و همکاران،1389 )عرفانیان و همکاران، گرفته در مورد آن

در این  (1394 ؛ رضایی و همکاران،1394؛ همامی و همکاران،1389

ها و اطالعات میدانی مربوط به آوری دادهبا جمعتالش شد  تحقیق

ساخت( در منطقه زیستی و منابع انسان پلنگ )منابع فیزیکی، منابع

و تحلیل  کوهستانی عنوان یک منطقه بیابانیبافق بهحفاظت شده کوه

های زیستگاه ،زیستی و پراکنش گونهآماری روابط متغیرهای محیط

 Maximum Entropy) مطلوب آن با استفاده از روش بیشینه آنتروپی

بندی ب بالقوه گونه پهنههای مطلوتعیین و نقشه زیستگاه MaxEnt) یا

بندی عالوه بر آن پارامترهای موثر بر حضور گونه نیز اولویت .شود

شده و زمینه انجام مطالعات تکمیلی در مورد این گونه در منطقه 

  فراهم شود.
 

 :هامواد و روش

بافق با مساحت منطقه حفاظت شده کوه: مطالعه مورد منطقه       

کیلومتری  10قی استان یزد و در فاصله شردر جنوبهکتار  88528

شرق شهر بافق واقع شده است. این ناحیه در محدوده جغرافیایی 

"25'28 º55  55'28"تا º55  18'22"طول شرقی و º31  45'26"تا 

º31  عنوان منطقه به 1375عرض شمالی واقع شده و از سال
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غرب لشما حداقل ارتفاع در (.1)شکل حفاظت شده اعالم گردیده است

در از سطح دریا متر  2841ترین ارتفاع متر و بیش 1054 منطقه

ی هاهشرق منطقه قرار دارد. ارتفاعات عمده منطقه شامل کوجنوب

پلنگ، کورنیو، موگرد، کمرکال،  فق، چشمهباهباجگان، کو ،نهسر

سیرو،  ی، درباهاشگفت، نقر کالغ، کاظم، شیدی،چهارغسالخانه، 

سطحی و  هایباشند. این منطقه دارای آبمیارسستان و انارون 

( فقره چشمه 33) های طبیعیچشمه محدود و فصلی است. ایرودخانه

انبارهای احداث شده توسط اداره های طبیعی و آبهمراه سنگاببه

از اهمیت  وحش در تامین نیاز آبی حیات زیست استان یزدکل محیط

اظت شده پنج پارچه در داخل منطقه حف .خاصی برخوردار هستند

فقره آبادی خالی از سکنه )مزرعه یا باغ(  19 وآبادی با سکنه دائمی 

 .(2013و همکاران،  Sarhangzadehقرار دارند )

های انسانی همیشه نقش تعیین نوع کاربری اراضی و فعالیت       

کند. در بسیاری از موارد، زیست ایفا میای در تغییرات محیطکننده

ای نامناسب بوده که باعث ایجاد اندازهها بهنی این کاربریگزیمکان

های طبیعی شده است. یکی از این ها و اختالل در زیستگاهنابسامانی

توجهی در ترین بیهای ارتباطی است که کوچکها، راهگزینیمکان

وحش مطالعات و بررسی دورنمای آن، سبب به خطر افتادن حیات

ها نقش زیادی در انتخاب رد بررسی، جادهگردد. در محدوده مومی

که تراکم گونه با فاصله گرفتن دارد، بطوری ایرانیپلنگتوسط  زیستگاه

نوع آسفالته،  از منطقه لدر داخ موجود هایشود. جادهتر میجاده بیش از

 .(2013و همکاران،  Sarhangzadeh)شوسه و یا خاکی هستند 
 

 
بافق در کشور و پراکنش ه کوه: موقعیت منطقه حفاظت شد1شکل

 نقاط حضور پلنگ

سایی شده پستاندار شنا گونه 21 بافقدر منطقه حفاظت شده کوه       

پلنگ، یوزپلنگ،  ،خوارهای طعمهها از گونهترین آنشاخصاست که 

هستند و جبیر  بزوحشی، گوسفندوحشی خوارانو از علفگرگ 

(Sarhangzadeh  ،2013و همکاران). 

 این در شده برده کاربه تحلیل و تجزیه اساس: روش پژوهش       

در این بررسی  دهد.می تشکیل بیشینه آنتروپی روش تحلیل را تحقیق

مدل  تعیین رایب( 2006و همکاران،  Phillipsافزار مکسنت )از نرم

 ساخت برای 10.5ARC GIS افزارنرم از چنینهم و زیستگاه مطلوبیت

 شد. روش افزار مکسنت استفادهنرم به هاآن ورود و یاطالعات هایالیه

 با گونه حضور نقاط زیستیمحیط هایویژگی مقایسه مدل، کار

 است. زیستی منطقهمحیط هایویژگی

میدانی مداوم  هایبا بازدید ثبت نقاط حضور گونه،: گیرینمونه       

صورت  1395 تا 1391در محدوده منطقه حفاظت شده از سال 

 نمایه آن، مختصات یا و گونه با مشاهده بازدید هر فت. درگر

 یا(GPS  جهانی یابموقعیت سیستم از استفاده با نقطه جغرافیایی

Global Positioning System،) در  .گردید ثبت حضور نقطه انعنوبه

افزار در طول تحقیق ثبت نقطه حضور قابل استفاده در نرم 71مجموع 

 (.1)شکل  شد

است که امکانات  مکانی زیستگاه: زیستیمحیط متغیرهای       

عبارت دیگر، (. بهBailey ،1984) کندمی تامین گونه برای را زیستی

شناسی، ، زمینهای فیزیکی و بیوفیزیکیزیستگاه ترکیبی از پدیده

و همکاران،  Caughly) های توپوگرافی استاقلیم، نوع خاک و ویژگی

ترین و بلندی و توپوگرافی منطقه مهم(. خصوصیات پستی 1994

های زیستی زیستگاه اثرگذار عواملی هستند که بر روی متغیر

های مرتبط با پراکنش باشند. بنابراین عوامل کلیدی که در پژوهشمی

گونه و مطالعات مطلوبیت زیستگاهی گونه باید مدنظر قرار گیرند، 

و همکاران،  Beauvais) باشندخصوصیات فیزیکی و زیستی منطقه می

انتخاب  بر زیستی تاثیرگذارمحیط متغیرهای شناسایی (. برای2006

گونه  تعامل و رفتار روی بر شده انجام مطالعات مرور با گونه زیستگاه

؛ 1394؛ همامی و همکاران، 1388زیستگاه )امیدی و همکاران،  با

؛ 2015و همکاران،  Farhadinia؛ 1389عرفانیان و همکاران، 

Gavashelishvili ،؛ 2008 و همکارانErfanian  ،2013و همکاران) 

 گونه تاثیرگذار زیستگاهی نیازهای تامین در که عواملی مجموعه

 این در زیستی کهمستقل محیط متغیرهای شدند. تعیین هستند،

شیب،  گرفتند، شامل طبقات درصد قرار مطالعه مورد و انتخاب پژوهش

دریا، اشکال  سطح از ت ارتفاعجغرافیایی، طبقا جهات طبقات

 درختی پوشش )تیپ گیاهیتوپوگرافی و ژئومورفولوژی، پوشش

انسانی نظیر  آب، تراکم طعمه و متغیرهای توسعه گیاهی(، منابع
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طبقات درصد شیب، طبقات  نقشه ها )خاکی( هستند.جاده روستاها و

اطالعات جغرافیایی  افزار سامانهاز نرم استفاده با جغرافیایی دامنه و ارتفاع

 تهیه شد. متر 30×30 سلول و نقشه رقومی ارتفاع منطقه با اندازه

منطقه استفاده  موجود ژئومورفولوژی هایای از نقشهصخره مناطق نقشه

عنوان واحدهای ژئومورفولوژی، به اشکال زمینشده و با در نظر گرفتن 

اب شد. واحد ای انتخعنوان مناطق صخرهواحد کوهستان این نقشه به

کوهستان دربرگیرنده مناطق مرتفع و پرشیب بوده و دارای دو تیپ 

 .(1392زاده و همکاران،سرهنگ)دامنه نامنظم و دامنه منظم است 

 شیکی از عناصر اقلیمی عمده و موثر بر رشد و ترکیب پوش       

حرارت است و در بسیاری از وحش یک منطقه، درجهگیاهی و حیات

وجودات زنده سان و تغییرات شدید آن، شرایط بحرانی را بر مها نوسال

ما در منطقه مورد دمقشه خطوط هنماید. دامنه تهیه نتحمیل می

های سینوپتیک و کلیماتولوژی مطالعه از اطالعات و آمار ایستگاه

درجه  2/4ز هوا در منطقه ا استفاده شد. نوسان میانگین دمای

گراد انتیسدرجه  8/31 تر از سطح دریا تام 2841ع ارتفا در گرادسانتی

و  Sarhangzadehمتر از سطح دریا محاسبه گردید ) 1054در ارتفاع 

 (.2013همکاران، 

های اصلی پلنگ محسوب های قوچ و میش، کل و بز طعمهگونه      

های مذکور و نتایج شوند. با درنظر گرفتن مناطق حضور گونهمی

 تراکم طعمه پلنگ در منطقه تهیه شد ها نقشهسرشماری این گونه

 ؛1395 همکاران، و رضایی ؛1392 همکاران، و زاده)سرهنگ

Sarhangzadeh  ،های گیاهی موجود در یک رویشگاه (.2013و همکاران

های متقابل بین عوامل مختلف اکولوژیکی منطقه نتیجه عملکرد کنش

رافی، های توپوگباشد. این عوامل اکولوژیکی شامل مشخصهمی

های اهلی ادافیکی، اقلیمی و عوامل زیستی )رقابت، چرای دام

باشند. در منطقه حفاظت وحش و اثرات انسان بر محیط( میوحیات

بافق، گوناگونی عوامل اکولوژیکی فیزیکی و زیستی سبب شده کوه

گیاهی قابل توجه رغم منطقه خشک و بیابانی، تنوع پوشششده تا علی

متری، تنوع پستی و بلندی  1787ف ارتفاعی حدود باشد. دامنه اختال

های نسبتا وسیع، سبب ایجاد و وجود ارتفاعات بلند در کنار دشت

زاده و )سرهنگ های گیاهی متفاوتی در منطقه شده استرویش

 سازیرقومی از پس تمام متغیرها اطالعاتی هاییهال (.1395همکاران، 

تمامی  .شدند تبدیل رستری ایهنقشه به متر 30×30 سلول با اندازه

 ایمتغیرهای فاصله به گیاهی(طبقات دامنه، پوششاز جمله متغیرها )

تراکم  هایتیپ از یک هر برای .نددش کمی صورت شدند و بدین تبدیل

 در و طعمه محاسبه ترین تیپنزدیک تا فاصله نقشه نیز طعمه

های طعمه هشد. نقشه تراکم طعمه براساس جمعیت گون وارد هاتحلیل

ها در سه طبقه تراکم بز وحشی، گوسفند وحشی و مناطق پراکنش آن

زاده و ضعیف، تراکم متوسط و تراکم زیاد تهیه شد )سرهنگ

و همکاران، Sarhangzadeh ؛ 1395؛ رضایی و همکاران، 392همکاران،

منابع  نقش مطالعه (. برای2015و همکاران،  Sarhangzadeh؛ 2013

های )چشمه آبی دایمی منابع موقعیت تنها زیستگاه، مطلوبیت آب در

 آبی منبع تریننزدیک از فاصله نقشه شد و وارد محاسبات دایمی( در

 )روستا و انسانی منابع موقعیت از نقشه استفاده با گردید. محاسبه

 تا ، فاصلهی خالی از سکنهروستا تریننزدیک تا فاصله نقشه ها(جاده

 تهیه خاکی جاده ترینتا نزدیک و فاصله سکنهی با روستا تریننزدیک

متغیرهای  همبستگی (.2013و همکاران،  Sarhangzadehشد )

 70تر از که همبستگی کم متغیرهایی تنها تا شد زیستی بررسیمحیط

 همبستگی با متغیرهای حضور شوند. زیرا وارد تحلیل در درصد دارند

به برازش بیش از حد  منجر تواندها میتحلیل درصد در 70از  بیش

و همکاران،  Petersonشود ) نتایجمدل و بروز مشکالتی در تفسیر 

های مشابه حساسیت که مدل مکسنت نسبت به مدل(. با این2007

و  Phillipsتری به همبستگی میان متغیرهای محیطی دارد )کم

(. اما توصیه شده است در صورت وجود متغیرهایی 2009همکاران، 

درصد یکی از متغیرها حذف شود  70از  بیش مبستگیضریب ه با

 10.5ARCGIS افزار(. تحلیل مذکور در نرم1394)همامی و همکاران،

  یلگرهایکه جزء تحل Band Collection Statistic گرلاز تحلی

 صورت گرفت. ،شودمیمحسوب  ( Multivariate) هچندمتغیر

: مکسنت افزارز نرمبا استفاده ا بیشینه آنتروپی سازیمدل       
افزار مکسنت های مطلوب گونه با استفاده از نرمسازی زیستگاهمدل

صورت درصد نقاط حضور به 70صورت گرفت. در تحقیق حاضر 

عنوان نقاط آزمون مانده بهدرصد باقی 30تصادفی برای آموزش مدل و 

. (2004و همکاران،  Phillips)د برای ارزیابی نتایج مدل استفاده ش

های مطلوب و نامطلوب از آستانه برای مشخص کردن آستانه زیستگاه

زمینه که درصد حضور آموزشی استفاده شد. تعداد نقاط پس 10

صورت کند، بهحضورکاذب از آن استفاده میافزار به جای نقاط عدمنرم

ی منظور محاسبه خطاحضور بهعنوان عدمنقطه به 100000تصادفی 

انتخاب شد. برای اجرای مدل نهایی از  ) commission error) ارتکاب

 ، استفاده شد1بار، میزان تنظیم برابر با  2به تعداد  bootstrapتکرار 

(Phillips  ،2004و همکاران).  برای ارزیابی نتایج مدل از سطح

در تحلیل منحنی ویژگی عامل  (Area Under the Curve) زیرمنحنی

استفاده  (Receiver operating characteristic=ROC) ندهکندریافت

بینی در واقع صحت حضور پیش ROC(. نمودارDoco ،2007) شد

دهد. بینی شده نشان میحضور پیششده را در مقابل صحت عدم

کننده تصادفی بودن مدل و هرچه بیان 5/0رابر با بسطح زیرمنحنی 

قدرت تشخیص نقاط حضور از تر باشد، میزان نزدیک 1این مقدار به 

تا  7/0منحنی بین تر خواهد شد. اگر مقدار سطح زیرحضور بیشعدم

تا  8/0شود، اگر بین باشد، یک مدل خوب فرض می 8/0
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د، باش 9/0چه سطح زیر منحنی بیش از باشد، مدل عالی و چنان 9/0

 (.Doco ،2007) شودنظر گرفته میتشخیص مدل بسیار عالی در قدرت

ای ههتعیین اهمیت هر یک از متغیرهای موجود در مدل از آماربرای 

، Phillipes) افزار که سهم هر متغیر در مدلمحاسبه شده توسط نرم

آزمون  و متغیرهکپاسخ متغیرها برای مدل ت های، منحنی(2012

ر هنگام حذف ه AUCبرای ارزیابی تغییرات ( Jackknife) نایفجک

 .(2008همکاران،  و Yost) متغیر استفاده شد

ای نقشه مطلوبیت زیستگاه دامنه: زیستگاه مطلوبیت محاسبه       

صورت پیوسته و از کند. نقشه بهاز مطلوبیت را برای زیستگاه ارائه می

دهنده مطلوبیت نشان 0دهنده مطلوبیت باال و نشان 1باشد. می 1تا  0

 وب و نامطلوبتصمیم کلیدی در انتخاب زیستگاه مطل پایین است. یک

 . بدین منظور با(2011و همکاران،  Gormley)انتخاب آستانه است 

ها ونه نقشهگنای (Suitability threshold) استفاده از آستانه مطلوبیت

دست آمد که سطح زیستگاه را به دو ای بهقشهبندی شده و نطبقه

 بندی کرد.طبقه مطلوب و نامطلوب طبقه

 

 نتایج
ترین مطابق جدول محاسبه شده در نرم افزار مکسنت، مهم       

بافق، فاصله از متغیر در انتخاب زیستگاه در منطقه حفاظت شده کوه

نظر اهمیت درصد مشارکت داشته و از  5/28که  تراکم زیاد طعمه است

درصد، تاثیر دارد. دومین متغیر، فاصله از منابع آبی است  2/0ترتیب 

درصد  2/4درصد و اهمیت ترتیب  1/13که میزان مشارکت آن 

مین ترتیب، متغیرهایی از جمله فاصله از دامنه جنوبی، ههباشد. بمی

و فاصله از  درصد10-30شیب ، فاصله از روستای با سکنهفاصله از 

خالصه نتایج  (.1مالی در تعیین مدل مشارکت داشتند )جدولدامنه ش

بافق و ایرانی در منطقه حفاظت شده کوهمدل تهیه شده برای پلنگ

کار گرفته های حضور بههدرصد داد 70نقشه حضور بالقوه آن براساس 

عالوه سهم هر یک از متغیرها در هارایه شده است. ب 1شده در جدول 

مشهود است. فاصله تا  2نایف در شکلن جکتوسعه مدل توسط آزمو

ترین مناطق با تراکم طعمه زیاد، متغیری است که با حذف آن بیش

عالوه در حالت مدل تنها براساس دهد. بهمیرخ  AUCکاهش در 

ترین متغیر فاصله تا مناطق با تراکم طعمه زیاد وجود یک متغیر، مهم

زیابی د نماید. نتایج اررا ایجا 89/0بیش از  AUCتواند میاست که 

دهد که مدل مذکور می نشان ROC منحنیمدل با استفاده از سطح زیر

بینی خیلی بهتری دارد. در این مدل، متوسط از حالت تصادفی، پیش

ای ههو برای داد 982/0ای یادگیری ههبرای داد ROC سطح زیرمنحنی

باشد میهنده قدرت تشخیص بسیار عالی دننشا که است 929/0 آزمون

افزار مکسنت با توجه به مقدار نقشه تولید شده براساس نرم (.2)شکل 

بندی مطلوب و نامطلوب طبقه کالس دو به (09/0) حاصل از مدل آستانه

تر شد که مقادیر باالی آستانه بیانگر زیستگاه مطلوب و مقادیر پایین

. مساحت (4)شکل  باشداز آستانه، بیانگر زیستگاه نامطلوب می

ایرانی در داخل منطقه حفاظت های مطلوب و نامطلوب پلنگزیستگاه

ارایه شده است. وسعت  2شده و منطقه امن محاسبه و در جدول 

هکتار معادل 19015های مطلوب در منطقه حفاظت شده زیستگاه

درصد در  4/14هکتار معادل  12712درصد برآورد گردید که  48/21

ت شده واقع شده است. الزم به ذکر است منطقه امن محدوده حفاظ

درصد کل منطقه  82/25هکتار معادل  22857وسعت منطقه امن، 

 های مطلوب در منطقه امن قرار دارد.از وسعت زیستگاه % 9/66است. 
 

 : اهمیت و ترتیب ارزش متغیرهای مورد استفاده در مدل1جدول 

اهمیت ترتیب 

 متغیرها)درصد(

میزان مشارکت 

 درصد(متغیرها)
 فاصله تا متغیر

2/0  5/28  تراکم زیاد طعمه 

2/4  1/13  انبار آب-چشمه 

3/6  6/8  دامنه جنوبی 

2/2  3/6  روستای با سکنه 

1/5  6/5  درصد 10-30شیب 

2/14  4/4  دامنه شمالی 

9/2  2/4  
متر  1400-1800ارتفاع

 از سطح دریا

0/8  7/3  مناطق کوهستانی 

4/1  7/3  دامنه شرقی 

0/9  6/3  امنه غربید 

6/3  5/3  تراکم متوسط طعمه 

0/1  5/3  جاده خاکی 

4/3  1/2  درصد 70شیب بیش از 

7/0  4/1  مناطق بدون جهت 

2/1  3/1  
متر  1000-1400ارتفاع

 از سطح دریا

6/10  2/1  
متر  1800-2200ارتفاع

 از سطح دریا

6/7  1/1  درصد 30-50شیب 

8/1  1/1  درصد 50-70شیب  

5/0  9/0  از سکنه روستای خالی 

8/8  8/0  
تیپ پوشش درختی 

 کوهی بادام –ارس 

2/0  7/0  تراکم کم طعمه 

7/1  5/0  کوهپایه 

4/5  2/0  
 2200ارتفاع بیش از 

 متر از سطح دریا
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 همیت نایف در تعیین انمودار نتایج آزمون جک :2شکل 

 استفاده شده در توسعه مدل متغیرهای

 

 

 مدل پراکنش AUCو مقدار  ROC: منحنی 3شکل

 بافقکوه ایرانی در منطقه حفاظت شدهپلنگ

 بافقایرانی در منطقه امن و حفاظت شده کوهای پلنگهای مطلوب و نامطلوب بر: مساحت زیستگاه2جدول 

 درصد زیستگاه نامطلوب درصد زیستگاه مطلوب زیستگاه نامطلوب زیستگاه مطلوب وسعت)هکتار( منطقه

 52/78 48/21 69513 19015 88528 حفاظت شده

 61/55 39/44 10145 12712 22857 امن

 

های مطلوب و نامطلوب : نقشه پراکنش زیستگاه4شکل 

 بافقایرانی در منطقه حفاظت شده کوهبینی شده پلنگپیش

ظت حفا منطقه مرکزی مناطق در تربیش گونه مطلوب هایزیستگاه       

، غسالخانه، درهچهارکالغ، شلغم شده و در محدوه ارتفاعات ارسستان،

یز یک نجنوبی منطقه  هایالبته در قسمت کورنیو  قرار دارد. و موگرد

لکه زیستگاهی مطلوب برای پلنگ وجود دارد که به نواحی مرزی 

. شودمنطقه منتهی شده و به ارتفاعات بیرون منطقه متصل می

و قوچ و )حضور کل و بز  متغیرهای مختلفی از جمله منابع غذایی

بافق )رضایی و همکاران، های اصلی گونه در کوهعنوان طعمهمیش به

یب شو آب انبارها(، جهات جغرافیایی،  هاه((، منابع آب )چشم1395

انتخاب زیستگاه توسط پلنگ در کننده و ارتفاع از متغیرهای تعیین

 (.2)شکل  شودبافق محسوب میمنطقه حفاظت شده کوه
 

 بحث
یار محدوده مورد مطالعه بس در را پلنگ پراکنش ،شده محاسبه مدل       

ها براساس این یستگاهنقشه تهیه شده ز بینی کرد و تفسیرعالی پیش

 در زمینه حفاظت از منطقه آسان است. گیرانمدل برای تصمیم

بافق در مقایسه شده کوهمنطقه حفاظت در هاجاده ترافیک و تراکم       

های طول جاده کهطوریهب ت مدیریت کم است.با سایر مناطق تح
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تر مرز شمالی و غربی منطقه(، )بیش کیلومتر 59آسفالت در منطقه 

 262)خاکی(  وریپهای جو طول جادهکیلومتر 19های شوسه جاده

های آسفالت و که جادهبه این توجهبا  کیلومتر محاسبه شده است.

ایرانی قرار دارند تاثیر های پلنگشوسه موجود در خارج از زیستگاه

های خاکی موجود در که جادهاین اری در مدل نداشتند. ولی بادمعنی

حال با اینزیستگاه پلنگ از حضور وسایط نقلیه کمی برخوردار هستند 

 کهدهنده این است که نشان ،یردگهای خاکی فاصله میاز جاده پلنگ

ها وجود جاده گونه و شودمی نوان عامل محدودکننده محسوبعهبجاده 

. کندها دوری می)عبور و مرور وسائط نقلیه( را تحمل نکرده و از آن

های گونه آسان نموده ها ورود متخلفین را به زیستگاهاز طرفی جاده

های اصلی را به گونه وارد که آسیب و در واقع گونه از متخلفین شکار

 نماید.کنند دوری میمی

 منطقه حفاظت شده پنجمحدود یکداد که این تحقیق نشان        

ایرانی محسوب عنوان زیستگاه مطلوب برای پلنگ( بهدرصد 48/21)

و  مرکزی هایمطلوب در قسمت هایهاین زیستگا (.4)شکل  شودمی

( % 9/66در داخل منطقه امن ) چه بوده و عمدتاًپارشمالی منطقه یک

 درصد 82/25امن واقع شده است. این در شرایطی است که منطقه 

 هایهاما زیستگا خود اختصاص داده است.منطقه حفاظت شده را به

رخت( خارج از محدوده دمطلوب پلنگ واقع در جنوب منطقه )پنج

 امن بوده و با تعارض چرای دام همراه است. عالوه بر آن اتصال

 (4مطلوب جنوبی به ارتفاعات خارج از منطقه )شکل  هایهزیستگا

اشد. یانگر جابجایی پلنگ به خارج از منطقه حفاظت شده بتواند بمی

مطلوب، گستردگی  هایهاین فرضیه با توجه به مساحت کم زیستگا

تری گرفته و قلمروی گونه و تعارض فصلی چرای دام، قوت بیش

 تواند مبنای مطالعات تکمیلی در این زمینه باشد.می

رهای بافق براساس متغیبرای پلنگ در کوه حاصل از تحقیق نتایج       

ه مستقل زیستگاهی مورد استفاده نشان داد که زیستگاه مطلوب گون

سطح دریا، در مناطق  متر از 1400 -2200 تر در محدوده ارتفاعیبیش

)کل و بز و قوچ و میش  هاعمه، در مناطق با حضور ط%10-70با شیب 

(، 1394اران، رضایی و همک ؛بافقر کوهدهای اصلی گونه طعمه عنوانبه

 ی ازو آب انبارها(، نزدیک روستاهای خال هاهنزدیک منابع آب )چشم

 دارد. قرار ایصخره کوهستانی و کوهستانی و ایبهکوهپا و مناطق سکنه

و  Gavashelishvili ؛1394 همکاران، و همامی ؛1389 ،همکاران و امیدی

 در مورد خود تحقیقات در ،2013 و همکاران، Taghdisi ؛2008 همکاران،

های گاهزیست کوهستانی و دارشیب مناطق که دادند نشان ایرانیپلنگ

 ارد.خوانی دمناسبی برای این گونه است که با نتایج تحقیق حاضر هم

مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج مطالعات انجام شده  ،در کل

)متغیرهای  زیستیکه شرایط محیطدهنده این مهم است با ایننشان

در مناطق مورد  زیستی و متغیرهای انسانی(حیطم

ای دار و صخرهپلنگ مناطق شیب ،باشند ولی در کلمی متفاوت مطالعه

دهد ها ترجیح میرا نسبت به سایر زیستگاهها و مرتفع و دور از جاده

 ها موجود باشد.کنار آن در آب منبع جمله متغیرها از که سایرشرط این به

 بدر، قسمت مرکزی منطقه )مطلوبیت زیستگاه هایبه نقشه توجهبا 

و، توغوم سیاه، ریرو، سرخدان، دهنه دهسبزو، چشمه ماکو، درگ

ترین مطلوب ( ازهاهدرهس و رهدمشلغ، خوردههزلزلبندقوری،  ارسستان،

 های وابسته به آن )کل و بز و قوچ و میش(و طعمهگونه های زیستگاه

وئیه از که جاده خاکی گزا توجه به اینرو باز اینشود. محسوب می

ت کند و موضوع آسفالیای مطلوب پلنگ عبور مههوسط این زیستگا

آن مطرح است )مصاحبه حضوری با مسئولین محلی شهرستان(  کردن

منظور حفظ این جمعیت پلنگ در حوزه ایران شود بهمیپیشنهاد 

 د خودداریای موجوههمرکزی از هر گونه ارتقاء کمی و کیفی جاد

 شود. بدیهی است آسفالت شده جاده گزوئیه و افزایش تردد، موجب

ای پلنگ در منطقه خواهد ههترین بخش زیستگاگسستگی در مطلوب

بافق ایرانی در منطقه حفاظت شده کوهپلنگشد. حفاظت از زیستگاه و 

ها در حفظ و کنترل و تعادل جمعیت طعمه نقش اکولوژیک مهمی

های علت فعالیتین، کاهش جمعیت و پراکنش آن بهدارد. بنابرا

زیستی و تاثیر مخرب انسان، منجر به کاهش و تغییرات ساختاری تنوع

 .گردد( می1394بر عملکرد زیستگاه )همامی و همکاران، 

نیست  ای پلنگ در منطقه زیادههوسعت زیستگا کهجاییاز آن       

ز لنگ به خارج اهکتار( احتمال جابجایی و پراکنش پ 16000)حدود 

لکه  منطقه وجود دارد عالوه بر آن نحوه اتصال و کریدور عبوری بین

ش ای مطلوب هم در این پژوهههرخت( با بقیه زیستگادجنوبی )پنج

یلی ای برای مطالعات تکمهتحقیق زمین نتایج این بنابراین نشد. مشخص

هم اویژه تعیین کریدورها و مسیرهای مطلوب جابجایی گونه را فرهب

طقه شود در مطالعات بعدی، ارتفاعات خارج از منمینمود. پیشنهاد 

 یرند.گ قرار بررسی مورد هم باجگان( شرق و ارتفاعات براریک، آریز ویژهه)ب
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