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 چکیده
است که جمعیت و دامنه انتشاار آن نسابت باه     انقراضخطر در معرض  شدتبه ایه هاز گون( Acinonyx jubatus venaticus)یوزپلنگ آسیایی 

مطالعه مطلوبیت  بنابراین،. شناخته شده فعلی این گونه است یها زیستگاهیکی از  انجیر دره وحش  حیاتپناهگاه . ی داشته استزیادگذشته کاهش 

منظاور  ه با . در اختیار مادیران رارار دهاد    آن ایه هزیستگا ینی توزیع این گونه وب شواند ابزار مناسبی برای پیت یزیستگاه یوزپلنگ در این منطقه م

 .ری شاد یا گ هفزار باایومرر برار  ا مو نر شناختی بوماز روش تحلیل عامل آشیان  ،ی مطلوبیت زیستگاه این گونه با استفاده از نقاط حضور گونهساز مدل

، اشاکال  از ساط  دریاا   درصد شیب، طبقات جرت جغرافیاایی، ارتفاا    شاملثر بر حضور گونه ؤعنوان متغیرهای مه تریه شده بای اطالعاتی ه هالی

این بررسای  ایج نت. هستند و تراکم طعمه( اه هروستاها و جاد)منابع آبی، متغیرهای توسعه انسانی ، توپوگرافی، میانگین دمای ساالنه، پوشش گیاهی

، نقشاه مطلوبیات زیساتگاه    براسااس همچناین  . زیستگاه مطلوبی برای یوزپلنگ است انجیر دره وحش حیاتاز پناهگاه % 11ک به نزدی که نشان داد
 گوناه ثر بار حضاور ایان    ؤرا ترجی  داده و تراکم طعمه نیز از عوامل ما % 31تا  11ط  دریا و شیب متر از س 1211-1011ارتفا  یوزپلنگ آسیایی 

حیطای منطقاه وابساته    م زیسات به دامنه محدودی از شرایط جانوری گونه این آن است که  دۀباال در مدل نشان دهن گرایی تخصصمیزان . باشد می

 .کند میبوده و در استفاده از زیستگاه تخصصی عمل 

 

 .انجیر دره ؛ناختیش مبو آشیان عامل تحلیل ؛زیستگاه مطلوبیت مدل ؛یوزپلنگ آسیایی :گان کلیدیواژ

 

 مقدمه

انی اسات کاه از دور شاباهت باه     سا  هیوزپلنگ تنرا گرب

دست و پای بلند، کشیده و باریک، سینه . سگ سانان دارد

. ]34[فااراو و شااکم باااالی او شاابیه سااگ تااازی اساات   

 بیاباانی  منااط   شااخص  پساتانداران  ازیوزپلنگ آسیایی 

 هاا  هاست که جمعیت آن باه دلیال تخریاب زیساتگا     ایران

از  اتحادیااه جرااانی حفا اات . ]34[کاااهش یافتااه اساات  

 فررسات در  ایان گوناه را   1وحاش و مناابع طبیعای    حیات

 .]11[ داده اسات  رارار  2انقراض در خطر تشدبه  حیوانات

ناابودی ایان گوناه     تخریب زیستگاه و کاهش طعمه موجب

شاد   21ای شمال آفریقا در اواخار رارن   ه شدر آسیا و بخ

                                                             
1- IUCN 
2-Critically Endangered (CR)  

ای ها  تهمچناان بار تردیاد زیار جمعیا      عواملاین  .]21[

یوزپلناگ  در گذشاته   .]22[د فزایا ا یگونه ما باریمانده این 

پراکندگی وسیعی از شمال آفریقا، شبه جزیره عربستان تاا  

در دوره  .]34[هندوسااتان و ترکمنسااتان داشااته اساات    

عبور نماوده و درون   تنگناجمعیت یوزپلنگ از  ،پلیستوسن

ولی ایان   .آمیزی موجب کاهش تنو  ژنتیکی این گونه شد

تاکنون توانسته باه زنادگی    ،یکنواختی شدید با وجودگونه 

 .] 3[خود ادامه دهد 

کشورها منقارض   دیگریوزپلنگ آسیایی به جز ایران در 

جمعیات یوزپلناگ    1311اواسط دهه  در. ]34[شده است 

در آن زماان،  . دش  رالده تخمین زده  311تا  211در ایران 

نیماه شارری    بیاباانی رلمرو یوزپلنگ تقریبا تماام منااط    
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رفات کاه از جمعیات انساانی کمای      گ یما  کشور را در بار 

 جمعیت یوزپلنگ ،1301در اواخر دهه  .] 4[برخوردار بود 

 .استرالده تخمین زده شده  121تا  21بین 

پیراماون   یمطالعات( 1301)خوشبختانه از دهه گذشته 

انجام شده که منجار باه شاناخت     یها زیستگاهیوزپلنگ و 

در کشاور شاده    یوزپلناگ ای ها  یانتشار و ویژگبرتر حوزه 

وان باه مطالعاات بررسای آرایاه     تا  یا ما ه ناز جمله آ. است

، ارزیااابی مقاادماتی زیسااتگاه   ]22[شااناختی یوزپلنااگ  

، ]21[ررر تاوران  سا  تاه زیسا گ هیوزپلنگ آسیایی در ذخیر

 انجیار  دره وحاش  حیاتانتخاب طعمه یوزپلنگ در پناهگاه 

غاذایی یوزپلناگ در    ایها  تو بررسی و مقایساه عااد   ]1[

 .اشاره نمود ]32[ انجیر درهنایبندان و  وحش حیاتپناهگاه 

 براساس مطلوبیت زیستگاه کننده ینیب شپیی اه لمد

 ایها  هدادباه   وابساته ی اها  لمد دسته دو وابسته به متغیر

 حضور ایه هداد به وابستهی اه لمدو  ،حضور عدم و حضور

 ییاها  لمد اساسی از مشکالت یکی .وندش یم ندیب متقسی

 متغیار  ناوان ع هبا  حضور عدم و حضور ایه هداد نیاز به که

 مطمانن  حضاور  عادم  ایها  هداد دارناد، نباود   وابساته 

مختلفای   هاای علات  باه  است ممکن یک گونه .]11[ستا

ناامطلوب   و رداریبا  هنمونا  زماان  در عدم مشاهده همچون

تنراا  . نشاود  مشااهده  زیستگاهاز  بخشی در زیستگاه بودن

 عادم  داده ناوان ع هبا  می تاوان  را زیستگاه نامطلوب بودن

 عادم  ایها  هداد به دستیابی .استفاده کرد مدل در حضور

نقااط   ثبات  زیساتگاه،  مداوم نیازمند پایش ،صحی  حضور

 .]31[اسات   متمادی در سالیان گونه حضور عدم و حضور

 حضاور  ایها  هداد تنراا نیازمناد   کاه  ییاه لمد از استفاده

 کاارگیری هاز با  حاصال  خطاهاای  از مای تواناد   هساتند، 

  .]33[ کند جلوگیری ،اشتباه حضور عدم ایه هداد

ثر ؤحیطی مم تی مطلوبیت زیستگاه عوامل زیسها مدل

مطلوبیات هار    مطلوبیات زیساتگاه گوناه را شناساایی و    بر 

نتاایج ایان   . کناد  میبخش از سرزمین را برای گونه تعیین 

ای مطلوبیات زیساتگاه ارا اه    ها  هکه در رالاب نقشا   اه لمد

ای حفاا تی و  ها  توند کمک بسیاری در تعیین اولویش یم

  .]11[ کند میای حفا تی ه ییزر هافزایش کارآمدی برنام

یکاای از  1شااناختی بااومآشاایان  عاماال تحلیاال رویکاارد

مطلوبیات زیساتگاه    سازی مدلای معرفی شده برای ه شرو

                                                             
1- Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) 

ور گسترده و برای ط هچند سال گذشته ب درکه  ]13[ است

 ناوان ع هبا . گرفته است ی مختلف مورد استفاده ررارها گونه

مطلوبیات   ساازی  مادل در ایران از این رویکرد برای  ،نمونه

پارک  ،]6[اضی ر هزیستگاه براره کل و بز در پارک ملی کال

و  ]21[ه حفا ات شااده کاوه باااف    منطقاا ،]24[ملای الر  

 ،]1[ الردر پارک ملای   گوسفند وحشیمطلوبیت زیستگاه 

 ای ملای خجیار و  ها  کپار، ]26[توران  گاه زیستکره ذخیره

 و ]31[ منطقه حفا ت شده هفتااد رلاه   ،]1[سرخه حصار 

اساتفاده   ]0[ مرکازی  زاگرس درمطلوبیت زیستگاه پلنگ 

هاادا از ایاان بررساای تعیااین مطلوبیاات    . شااده اساات 

برای یوزپلناگ   انجیر دره وحش حیاتای پناهگاه ه هزیستگا

 .استثر بر مطلوبیت زیستگاه آن ؤم آسیایی و عوامل

 

 اه شمواد و رو

 مطالعه مورد منطقه

 121312باا مسااحت    انجیار  دره وحاش  حیاتپناهگاه 

 .استان یازد واراع شاده اسات     ،هکتار در شررستان اردکان

 41" تاا  º14 40' 11"این ناحیه در محادوده جغرافیاایی   

'32 º11  11'11" و طااول شاارری º32  36' 10"تااا º32 

پناهگااه  ناوان  ع هب 1301عرض شمالی وارع شده و از سال 

 (.1شکل ) است گردیده اعالموحش  حیات
 

 
 .کشوردره انجیر در حشو تپناهگاه حیامورعیت . 1 شکل     
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 تار، یممیل 1/24 ایان منطقاه،   میانگین ساالنه بارنادگی 

ثبت شاده   C 42° و حداکثر آن -C  °14دما مطل  حدارل

این منطقه از نظر توپوگرافی شامل سه لکاه ارتفااعی   . است

ای متعادد و  ه هاز با درب ی، بوزوا و نانجیر درهای ه ممرم به نا

منطقه مورد مطالعه دارای . استا ه نای مابین آه تنیز دش

خشاک   ای سارد و ها  نای گرم و خشک و زمساتا ه نتابستا

خشکساالی را   ،رین مشکالت طبیعی منطقاه ت ماز مر .است

ای گیااهی منطقاه   ها  هرین گونا تا  ماز مرا . وان نام بارد ت یم

، 2، تاا  6اشانان  ،1، بروه شاور 4، رندوک3، گون2، ریچ1درمنه

منطقاه کال و    پساتاندار ای ه هرین گونت ماز مرو  0اسکنبیل

 .]31[وان نام برد ت یرا مکاراکال،  ،بز، روچ و میش، جبیر

 

 گیرینمونه

 تحقی  این در شده برده به کار تحلیل و تجزیه اساس

 .دها  د یم شکیلت ناختیش مبو آشیان عامل روش تحلیل را

مادل   تعیاین  بارای  ]12[فزار بایومرر ا ماین بررسی از نر در

و  Idrisi Andes15.01هاای  افزار نرم از و زیستگاه مطلوبیت

ArcGIS 9.3 اه نآ ورود و اطالعاتی ایه هالی ساخت برای 

مقایساه   ،مادل  کاار  اساس .شد افزار بایومرر استفاده نرم به

 ایه یویژگ با حضور گونه نقاطحیطی م تزیسای ه یویژگ

 نیااز  ماورد  اطالعاتی ایه هالی .است منطقه حیطیم تزیس

 دو باه  وانتا  یما  فزار بایومرر راا منر در تحلیل اجرای برای

 :]14[ نمود ندیب هطبق دسته

 نقااط حضاور   نقشه یا  (Work map)ای کاریه هنقش -الف

 . گونه مورد مطالعه در منطقه

 maps) (Ecogeographical ای اکااو جغرافاایهاا هنقشاا -ب

 .است محیطی زیستمستقل  متغیرهایای ه هنقششامل 

از ماداوم  یادانی  م ایه دبازدیبا  ،ثبت نقاط حضور گونه

و ( 1301 و 1300ای ها  لسا) وحش حیاتپناهگاه محدوده 

 .گرفتانجام  (1301سال )ی ا های تله نیری از دوربیگ هبرر

، آن نمایاه  یاا  و گوناه  باا  برخاورد  محا   به بازدید هر در

 مورعیات  سیستم از استفاده با نقطه جغرافیایی مختصات

                                                             
1- Artemisia sieberi  
2- Zygophyllum eurypterum 
3- Astragalus myrianthus  
4- Salsola yazdiana  
5- Salsola tomentosa  
6- Seidlitzia rosmarinus  
7- Haloxylon persicum 
8- Calligonum comosum  

 با توجاه  .ردیدگ یم ثبت  حضور نقطه نوانع هب1جرانی یاب

زمانی مورد مقطع  وار بزرگ جثه مشابه درخ تگوش نبودبه 

پا در یوزپلنگ ردّای خاص ه یمنطقه و نیز ویژگ مطالعه در

 ،]32[و نیااز مشخصااات  اااهری و اناادازه ساارگین گونااه  

 انجیار  دره وحاش  حیاتای یوز در پناهگاه ه هشناسایی نمای

 02در مجمو   .به آسانی و با درت رابل ربولی انجام گرفت

 شناساایی .نقطه حضور در منطقه در طول تحقی  ثبت شد

 انتخااب زیساتگاه   بار  ثیرگذارأت محیطی زیست متغیرهای

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

گرفاات و  ، صااورت] 2 ؛21 ؛20 ؛32[ زیسااتگاه گونااه بااا

 زیساتگاهی  نیازهاای  مینأتا  در تأثیرگذار عوامل مجموعه

مورد  محیطی زیستمستقل  متغیرهای .گردید گونه تعیین

 جرات  طبقات ،شیب درصدشامل  پژوهش این در بررسی

 ،اشااکال توپااوگرافی ،دریاا  ساط   از ارتفااا  ،جغرافیاایی 

 گیااهی  پوشاش  ،در مناط  مختلفمیانگین دمای ساالنه 

 مانناد انساانی   متغیرهاای توساعه   وآب  مناابع  ،(اها  پتیا )

  .هستند (خاکی، آسفالت و راه آهن)ا ه هجاد روستاها و

ای درصد شیب و جرت جغرافیایی با اساتفاده از  ه هنقش

 1:11111افزار سامانه اطالعات جغرافیاایی در مقیااس    نرم

به % 11ذکر است مناط  با شیب کمتر از شایان . تریه شد

 .عنوان مناط  دشتی در نظر گرفته شده است

در این پژوهش برای تریه نقشه ارتفا  از سط  دریاا از  

ازمان جغرافیااایی ارتااش در نقشااه توپااوگرافی ررااومی ساا 

باا   اشکال توپاوگرافی نقشه  .استفاده شد 1:11111 مقیاس

ه و باا  تریمنطقه ای ژ ومرفولوژی موجود ه هاز نقش استفاده

، ها به عنوان واحدهای ژ ومورفولوژی لندفرمدر نظر گرفتن 

 .کوهستان و تره ماهورها تفکیک شدواحد 

بار رشاد و ترکیاب     ثرؤو م اصلییکی از عناصر ارلیمی 

رارت حا  هیاک منطقاه، درجا    وحش  حیاتپوشش گیاهی و 

، دماا نوسان و تغییرات شادید   ،اه لدر بسیاری از سا. است

جرت . مایدن یشرایط بحرانی را بر موجودات زنده تحمیل م

-داده از مطالعاه  مورد منطقه دما در تریه نقشه خطوط هم

. شاد  اساتفاده  کلیماتولوژی و سینوپتیک ایه هایستگا های

 C1 /14° از منطقاه  در هاوا  دماای نه سااال  میانگین نوسان

 ساط   از متار  036 ارتفاا  ) C 1/22°تا (متر 2226ارتفا )

 .گردید محاسبه (دریا

                                                             
9- Global Positioning System (GPS) 
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ای اصالی  ها  های راوچ و مایش، کال و باز طعما     ه هگون

در رتباه  % 1/43 باا  روچ و مایش  .ندآی یم مارش هبیوزپلنگ 

در رتبه بعدی طعمه یوز هساتند   %11/22 با کل و بز و اول

ی ماذکور و  هاا  گوناه با در نظر گرفتن مناط  حضور  .(32[

نقشاه تاراکم طعماه     .]31[ هاا  گوناه نتایج سرشماری ایان  

 .در منطقه تریه شد یوزپلنگ

 با اساتفاده  ناختیش مبوعامل آشیان  تحلیل انجام برای

وری آ عجما  ایها  هداد بایاد  اول گاام  در ،بایومرر افزار نرم از

 متغیرهاای  نقشاه  و میادانی  رداریب هنمون جریان در شده

افازار   نارم  ایان  در رابال اساتفاده   فرمات  به محیطی زیست

 .شوند تبدیل
 

 حیطیم زیست متغیرهای ایه هنقش ازیس هآماد

ه ب ازیس یرروم از پس تمام متغیرها اطالعاتی ایه هالی

 باه  Arc GIS فازار ا منار در  متار  31×31 سالول  انادازه 

 ارتفاا ، ) متغیرهاای کمای   .شاد  تبدیل رستری ایه هنقش

 استفاده اه لدر تحلی مستقیم طور به (دما متوسط و شیب

و فراوانای   یا همتغیرهای فاصل به نیز کیفی متغیرهای .شد

 .دشون کمی صورت ینه اب تا گردید تبدیل

 متغیرهای برای تنرا را ناختیش مبوعامل آشیان  تحلیل

 بارای  ،بناابراین  .بارد  کاار به  وانت یم کمی محیطی زیست

 هار  ازای باه  دیگر، یا هطبق ایه هنقش سایر و نقشه جرت

 محاسبهو فراوانی  طبقه آن از فاصله طبقات، نقشه از یک

 تاا  فاصاله  نقشاه  نیز گیاهی ایه پتی از یک هر برای .شد

 و محاسابه  گیاهی تیپ و فراوانی گیاهی تیپ رینت کنزدی

تاراکم   ایها  پتیا  از یاک  هار  بارای  .شد وارد اه لتحلی در

 و فراوانای  طعمه رین تیپت کنزدی تا فاصله نقشه نیز طعمه

 مطالعاه  برای .شد وارد اه لتحلی در و محاسبه طعمه تیپ

 منابع مورعیت تنرا زیستگاه، مطلوبیت در منابع آب نقشه

 از فاصاله  نقشاه  شاد و  وارد محاسابات  در دایمای آبای  

 از نقشاه  اساتفاده  باا  .گردیاد  هتری آبی منبع رینت کنزدی

 فاصله ایه هنقش (اه هجاد روستاها و) انسانی منابع مورعیت

آسافالت،   جاده رینت کنزدی تا روستا، فاصله رینت کنزدی تا

 جاده رینت کتا نزدی راه آهن و فاصله رینت کنزدیتا  فاصله

 شاده  تریاه  ایها  هنقش اینکه برای .]11[شد  تریه خاکی

 رعایات  زیار  نکات باید، باشد استفاده رابلافزار  توسط نرم

  :]12[شود 

 .باشندذاری گ هم یرو رابل ا بایده هنقش( الف

 نرماال  (اها  هنقشا ) متغیرها بایستی تحلیل انجام برای (ب

 صاورت  در و بررسی اه هنقش آماری بنابر این توزیع، شوند

1کااکس  -بااکس  دساتور  از اساتفاده  باا  نباودن  نرمال
 در 

 .(1 هرابط) ]14[شد  نرمالافزار بایومرر  نرم

(1)                                             
      

 
 

                                          
 

مقادیر تبدیل یافته  T(X) متغیر اصلی، Xه رابطدر این 

 ؛ها است ضریب همبستگی بین داده Yو 

 اها  هنقشا  باودن  استفاده رابل و یکرارچکیبررسی  (ج

 و زمیناه  ایها  لا پیکسا ه هنقش تمامی که این تایید جرت

 ؛دارند یکسانی غیرزمینه

جرات   محیطای  زیستمتغیرهای  همبستگی بررسی( د

 دارند%  85ازکمتر که همبستگی  متغیرهایی تنرا انتخاب

 باا  متغیرهاای  حضاور  زیارا . تحلیال  جرت وارد کاردن در 

 باه  منجار  واناد ت یا ما ه لتحلی در%  85از بیش همبستگی

در صاورت وجاود   . شاود  نتایج در بزرگ2ویژه مقادیر تولید

یکای از متغیرهاا   % 85از بایش  همبساتگی  باا متغیرهاایی  

 .]12[ گرددمیحذا 

 

 شناختی بوم آشیان تحلیل عامل اجرای

 ستد هب خروجی چندین فزارا منر توسط تحلیل انجام با

  :یدآ یم

دارد کاه   نام (M) 3کنارگیروش  این در خروجی اولین

 باین  مطلا  تفااوت   رادر  از اسات  عبارت، 2ه رابطمطاب  

و  (mG) ماورد مطالعاه   منطقاه  در کل متغیر یک میانگین

حاصال   تقسیم بار  (mS)آن متغیر  در گونه توزیع میانگین

 کل منطقه در متغیر هر معیار انحراادر 16/1ضرب عدد 

 گوناه  کاه  هدد یم نشان M مثبت مقادیر.  (SG)مطالعاتی

 را در زیساتگاه  میاانگین  از مقادیری بیشاتر  مطالعه مورد

 منفی مقادیر حالی که در ،هدد یم ترجی  متغیر آن مورد

 هاد د یما  نشان را میانگین زیستگاه از کمتر ترجی  مقادیر

]13[. 

 

s
mm

G

Gs
M

96.1




                                               (2)    

                                                             
1- Box-Cox 
2- Eigenvalue 
3- Marginality  
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 باا  ناام دارد کاه   (S) 1گرایای  تخصص خروجی دومین

 انحاراا معیاار   بار  (G𝜎)انحراا معیار توزیاع کال   تقسیم 

 نشاان  یاد و آ یما  دسات هبا  (S𝜎)گونه  مشاهده ایه لسلو

  منابع از استفاده در گونه میزان چه تا که است این دهنده

 .]13[ ندک یم عمل تخصصی صورتبه ، منطقه

(3)                                                    

 اماا  .ندک یم رایت تغییرن یب و صفر بین گرایی تخصص

 هر ند کهک یم تغییر یک و صفر بین (T) آن عکس مقدار

 گوناه  کام  تحمل دهنده باشد نشان رت کنزدی صفر به چه

 .است میانگین زیستگاه شرایط تغییر نسبت به

(4)                                                       
 

 

ناختی به تعداد ش مدر جریان تحلیل عامل آشیان بو 

. رددگ یعامل تولید م، ار رفته در تحلیلک همتغیرهای ب

 گرایی تخصصدرصد کنارگی و بخشی از  111اولین عامل 

 هندد یگونه را توضی  م گرایی تخصصا ه لو سایر عام

 که توسط ]21[ تهچوب شکس مدل از استفاده با .]13[

 که عاملی تعداد وانت یم ود،ش یم محاسبه فزارا منر

 دارند گونه گرایی تخصص توضی  در را نقش بیشترین

تحلیل  نهمچنین ماتریس امتیازات در جریا .کرد مشخص

ردد که نشان دهنده نقش هر یک از گ یعامل تریه م

 .در مطلوبیت زیستگاه گونه است حیطیم تزیسمتغیرهای 

 

 زیستگاه مطلوبیت محاسبه

عامل آشیان  تحلیل در آمده ستد هب نتایج از استفاده با

سات  د هبا  را زیساتگاه  نقشه مطلوبیت وانت یم، ناختیش مبو

الگاوریتم   بایساتی  زیساتگاه  مطلوبیت محاسبه برای .آورد

 الگاوریتم  ساه  باایومرر  فزارا منر در .کرد انتخاب را مناسب

 محاسبه برای هارمونیک میانگین هندسی و میانگین، میانه

 ایان  در. ]12؛ 16[ اسات  شاده  ارا اه  زیساتگاه  مطلوبیت

 از یک هر از استفاده با مدل ایه یینب شپی اعتبار پژوهش

 .شد انتخاب الگوریتم برترین بررسی و فوق ایه مالگوریت

 

 زیستگاه مطلوبیت مدل اعتبار ییدأت و ارزیابی

 تولیاد  مادل  ایها  یینا ب شپی صحت ارزیابی منظور به

 شده تنظیم فراوانی نمودار و2 بویس پیوسته نمایه از شده

                                                             
1-Specialization  
2-Continuous Boyce Index 

 فراوانی تفسیر نمودار با .]10[ شد استفاده 3سط  براساس

مطلوبیات   آساتانه  وانتا  یما  ساط   براسااس شاده   تنظیم

 و مطلاوب طبقاات   باه  را زیساتگاه  و تعیاین  را زیساتگاه 

 که الگوریتمی پژوهش این در .]10[ نمود تقسیم نامطلوب

اد، د  خاود اختصااص   باه  را باویس  پیوساته  نمایه باالترین

 مطلوبیات  نقشاه  الگاوریتم  از ایان  با استفاده. شد انتخاب

 فراوانی نمودار از استفاده سرس با. گردید ترسیم زیستگاه

 دو به زیستگاه مطلوبیت نقشه ،سط  براساس شده تنظیم

  .شد ندیب متقسی نامطلوب و طبقه مطلوب
 

 نتایج

 برای حیطیم تزیس متغیرهای از مختلفی ایه بترکی

 به کار گرفته یوزپلنگ ایرانیزیستگاه  مطلوبیت مدل تولید

ماالک   .شاود  مجموعاه از متغیرهاا انتخااب    برترین تا شد

ا ها  نآ باا  شاده  ایجااد  مدل سرم متغیرها، انتخاب برترین

گوناه   "گرایی تخصص" و "کنارگی" توجیه در( نرایی مدل)

بارای    یک از بیش آمده دسته ب مقدار. بود مدل اعتبار و

 کاه  اسات  آن دهناده  نشاان  ،کناارگی در تماامی فصاول   

 از بااالتر  حیطای م تزیسا  شرایط مجموعه یوزپلنگ ایرانی

میاازان . هاادد یماا تاارجی ه را منطقاا میااانگین شاارایط

 نیاز نشاان   در تماامی فصاول   یاک  از باالتر گرایی تخصص

 شارایط  از محادودی  دامناه  باه  گوناه  که است آن دهنده

 مناابع  از استفاده در و وابسته است منطقه حیطیم تزیس

 .ندک یم عمل تخصصی ،زیستگاه

 (123/4بیش از )  یوزپلنگ ایرانی گرایی تخصص میزان

نشان دهنده تخصص یاافتگی گوناه در اساتفاده از مناابع     

شاده   تولید امتیازات ماتریس.  (1جدول ) زیستگاهی است

ی متغیرهاا  از یاک  هار  سارم  دهناده  نشاان  2جادول   در

جادول  در . است گونه زیستگاه در مطلوبیت حیطیم تزیس

کناارگی  % 111، گرایای  تخصصبر  افزونعامل اول  ،مذکور

% 111عامل اول عالوه بر  ،وان نمونهبه عن. هدد یرا نشان م

% 11/41عامااال دوم ، گرایااای تخصاااص% 1/24 ،کناااارگی

 گرایای  تخصاص ویژگای  % 22/0و عامل سوم  گرایی تخصص

ایاان ساه عاماال در  . دهاد  را توضای  ماای  یوزپلناگ ایراناای 

گوناه را توضای     گرایای  تخصاص  از مقدار% 12/01مجمو  

ضرایب محاسبه شده نشان دهناده میازان نقاش     .دهند می

                                                             
3-Area Adjusted Frequency 
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باه عناوان   . در کنارگی گونه است حیطیم تزیسهر متغیر 

محاسبه شاده بارای متغیار ارتفاا  از      211/1نمونه ضریب 

یوزپلناگ  نشان دهنده آن است که  2سط  دریا در جدول 

 تمایل به مناطقی دارد که ارتفاعی بیش از میاانگین  ایرانی

فاصله تاا جااده خااکی نشاان      112/1ضریب . منطقه دارد

ی هاا  همنااط  دور از جااد  به یوزپلنگ دهنده تمایل حضور 

فاصاله تاا منباع آب نشاان      -204/1ضاریب  . خاکی اسات 

دهنده تمایل گونه به حضور در این نواحی و یا نزدیاک باه   

مطلوبیات   ،این مناط  بوده و حضور این متغیر در زیستگاه

، به عنوان نموناه  ،برای سایر متغیرها. دهد آن را افزایش می

تمایال گوناه باه     شیب نشان دهناده  درصد 121/1ضریب 

 .ار باالتر از میانگین منطقه استد بمناط  شی

-هشده و ضارایب با   محاسبه امتیازات ماتریس براساس

 از بااالتر  ارتفاا   باا  منااط   یوزپلناگ ایرانای   ،دست آمده

 شیب افزایش همچنین. هدد یم ترجی  را منطقه میانگین

از  یوزپلناگ ایرانای   .فزایاد ا یآن ما  زیساتگاه  بر مطلوبیات 

در منطقاه اساتفاده کارده و از    ای موجاود  ها  هامنا دتمامی 

این مرم در اثر کاهش تعاداد   .کند میمناط  دشتی دوری 

ایان  طعمه از جمله جبیر در مناط  دشتی پناهگاه باوده و  

( روچ و میش و کل و باز )گونه جرت تامین نیازهای غذا ی 

مشااهدات  . به مناط  کوهساتانی تغییار مکاان داده اسات    

نصاب  )در مناط  تحات مادیریت کاوه بااف      میدانی گونه 

 ییاد أتو دره انجیرتغییار زیساتگاه را   ( ردیاب باه یوزپلناگ  

و راه آهان   ای آسافالت، خااکی  ه هجاد ازیوزپلنگ  .کندمی

را  زیااد طعماه  و منااط  باا تاراکم متوساط و      کرده دوری

 ،هاد د ینشاان ما   2 جادول  که ونهگ نهما. هدد یم ترجی 

 بار مطلوبیات   ثیرگاذار أت متغیرهاای  از یا هعماد  بخاش 

 زیساتگاه  توپاوگرافی  شرایط به مربوط ،زیستگاه یوزپلنگ

  .است

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجیر وحش دره یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات ناختیش مبوعامل آشیان  تحلیل نتایج .1جدول 
تعداد متغیرهای مورد 

 مدلاستفاده در 
 میزان کنارگی

میزان 
 گرایی تخصص

میزان 
 بردباری

تعداد عامل 
 انتحاب شده

توضی   گرایی تخصصمیزان 
 اه لتوسط عامداده شده 

23 023/1 123/4 211/1 3 12/01 

 یوزپلنگ ایرانی ناختیش مبوعامل آشیان  سازی با رویکرد تحلیل ماتریس امتیازات مدل . 2جدول 

 نام متغیر
 عامل سوم عامل دوم عامل اول

 کنارگی% 111
 گرایی تخصص% 1/24

11/41%  
 گرایی تخصص

22/0%  
 گرایی تخصص

 231/1 -136/1 -116/1 فاصله تا دامنه شرری
 -111/1 164/1 -101/1 یالفاصله تا دامنه شم

 -142/1 124/1 -211/1 فراوانی مناط  بدون جرت جغرافیایی
 -661/1 131/1 -221/1 فاصله تا دامنه جنوبی
 411/1 114/1 -212/1 فاصله تا دامنه غربی

 -103/1 -1/ 621 -211/1 متر از سط  دریا 011 – 1211فراوانی مناط  با ارتفا  
 -1/ 161 1/ 111 1/ 321 متر از سط  دریا 1211 – 1111فراوانی مناط  با ارتفا  
 -1/ 121 -1/ 113 1/ 211 متر از سط  دریا 1111 – 1011فراوانی مناط  با ارتفا  

 -1/ 121 -1/ 113 211/1 ارتفا  از سط  دریا
 -113/1 -111/1 -210/1 فاصله تا مناط  با تراکم زیاد طعمه

 -212/1 360/1 -222/1 طعمه متوسطفاصله تا مناط  با تراکم 
 133/1 -126/1 -212/1 طعمهفراوانی مناط  با تراکم کم 
 -112/1 -131/1 -134/1 فاصله تا مناط  تره ماهوری
 134/1 110/1 321/1 فراوانی مناط  کوهستانی
 303/1 114/1 -210/1 فاصله تا مناط  کوهستانی

 111/1 -111/1 111/1 فاصله تا جاده آسفالت
 -132/1 -111/1 112/1 فاصله تا جاده خاکی

 -111/1 110/1 116/1 ریلیفاصله تا جاده 
 -111/1 146/1 204/1 %11-31فراوانی مناط  با شیب 
 112/1 111/1 101/1 % 31-11فراوانی مناط  با شیب 

 111/1 -111/1 121/1 درصد شیب
 144/1- 160/1- 116/1 (Se.ro)تیپ اشنان فاصله تا 

 -162/1 161/1 -204/1 فاصله تا منبع آب
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 در زیستگاهی متغیرهای از یک هر نقش تعیین از پس

 بویس، پیوسته نمایه از استفاده گونه، با زیستگاه مطلوبیت

 مبتنای بار   شاده  محاسبه زیستگاه مطلوبیت نقشه صحت

 ،هارمونیک میانگین و هندسی میانگین های میانه، الگوریتم

جادول  )شاد   انتخاب برترین الگوریتم و مقایسه یکدیگر با

3).  

 

 به هارمونیک میانگین ،پیوسته بویس شاخص براساس

 کام  حادود اعتمااد   و یاک  باه  نزدیاک  مقدار بسیار علت

 باه  نسابت  برتری ینیب شپی ردرت از (010/1 ± 163/1)

 ،ایان  بار  افزون (.3 جدول) است برخوردار اه مالگوریت سایر

 در مورد انتظار نرو به شده ینیب شنرو پی) F نرو منحنی

-می نشان (افقی محور زیستگاه به مطلوبیت عمودی محور

 بااالیی  بسایار  ینای ب شپای  رادرت  از مادل  ایان  که دهد

 زیساتگاه  نقشاه مطلوبیات   نتیجاه،  رد. تاسا  برخاوردار 

 از الگاوریتم میاانگین هارمونیاک    اساتفاده  باا  یوزپلناگ 

 (.2شکل) شد محاسبه

 ساط   براسااس  شاده  تنظیم فراوانی نمودار بررسی با

و تعیاین  ( 3شاکل )برالگوریتم میانگین هارمونیاک   مبتنی

 پایش  نسابت  آن در کاه  زیستگاه مطلوبیت ای از محدوده

 اسات،  یاک  باا  برابار  یاا  انتظاارکمتر و  مورد به بینی شده

 از اساتفاده باا  . شاد  تعیین %22زیستگاه مطلوبیت آستانه

زیساتگاه   مطلوبیات  نقشاه  ،آمده ستد هب مطلوبیت آستانه

ناامطلوب   در دو کالس زیستگاه مطلاوب و  یوزپلنگ ایرانی

 26341 ،به نقشه ماذکور  توجهبا. (4شکل )شد  بندی طبقه

یستگاه مطلاوبی بارای   ه، زاز وسعت منطق%( 13/11)هکتار 

 .استبراساس مدل طراحی شده  یوزپلنگ ایرانی
 

 رییگ هیجو نتبحث 

مطالعااات انجااام شااده در آفریقااای جنااوبی و نیااز     

هد رفتاار شاکار و   د یای ساوانی یوزپلنگ نشان مه هزیستگا

انتخاب زیستگاه این گونه بسته به ترکیب طعماه، پوشاش   

 های رریب و مزاحم اسات  گیاهی در دسترس و حضور گونه

]23[. 

 
                نقشه مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه .2شکل 
 .ناختیش مآشیان بو لبا رویکرد تحلیل عام انجیر دره وحش حیات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر مبتنی سط  براساس شده تنظیم فراوانی نمودار . 3شکل 

 .میانگین هارمونیک الگوریتم

 

ندی مطلوب زیستگاه یوزپلنگ ایرانی در ب هنقشه طبق -4شکل 

 .ناختیش مبوبا رویکرد تحلیل عامل آشیان  محدوده مطالعاتی

 

 

 

 نمایه پیوسته بویس محاسبه شده به ازای. 3جدول 
 های مختلف تعیین مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ الگوریتم

 نمایه پیوسته بویس ±انحراا معیار 
 الگوریتم هارمونیک الگوریتم میانگین هندسی الگوریتم میانه

434/1 ±244/1 414/1 ±241/1 163/1 ±010/1 
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هااای مطلااوب  نتااایج ایاان مطالعااه زیسااتگاه  براساااس

انجیر منااط    حش درهو تیوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیا

ساد  ر یبنابراین، باه نظار ما   . ی استا هکوهستانی و کوهرای

در ( مانند جبیر)ی یوز زتای دشه هطعمپایین بودن تراکم 

ای ترجیحای  ها  همنطقه مورد مطالعه و تاراکم بااالی طعما   

ا و هاا هدر کوهرایاا ]32[یوزپلنااگ ماننااد رااوچ و ماایش   

هاای   ای کوهستانی و همچنین عدم وجاود گوناه  ه هزیستگا

مانناد پلناگ،   )انجیار   ای درهه نرریب و مزاحم در کوهستا

ا شاده  ها  هایان زیساتگا   موجب گرایش یوزپلنگ باه ( کفتار

ی بر روی یوزپلنگ آسیایی در ایران ثابت ا هدر مطالع. است

هاای باا    ور عمده بر روی زیساتگاه ط هگردید که  این گونه ب

رابلیت باالی گیر انداختن طعمه تمرکز کرده که این ماورد  

رین حالات خاود باوده و وجاود     ت مای صاا در که تدر دش

در  .]1[رد با  یکان را باال معوارض توپوگرافی بیشتر، این ام

کااه در کشااورهای آساایایی . گذشااته عقیااده باار ایاان بااود

( یز تی دشااا هگوناا)پاراکنش یوزپلنااگ بااا آهاوی ایراناای   

در . ] 2 ؛11 ؛12[رین همروشاانی را داشاته اسات    تا  شبای 

وحاش   نتایج این مطالعه در پناهگاه حیات براساسه ک یحال

همروشاانی نقااط حضاور یوزپلناگ      رینتا  شبای انجیر،  دره

مطالعه انجام شاده بار   . آسیایی با پراکنش روچ و میش بود

روی یوزپلنگ در پارک ملی سرنگتی در تانزانیاا نشاان داد   

لیل وجود رربایی همچون شیر و کفتار، پوشش گیااهی  د هب

ایش دارد ه هنوان پناه در بقاء یوزپلنگ وتولع هنقش مرمی ب

ماورد مطالعاه، رریاب جادی بارای      ولی در منطقاه  . ]20[

رین عواماال در تعیااین تاا میوزپلنااگ وجااود ناادارد و مراا 

مطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ ارتفاا  از ساط  دریاا، شایب،     

نتاایج حاصال از تحلیال    . تراکم طعمه و مناابع آبای اسات   

شااناختی باارای یوزپلنااگ در پناهگاااه  عاااملی آشاایان بااوم

ب این گوناه  انجیر نشان داد زیستگاه مطلو وحش دره حیات

 1011تاا   1211درمحدوده مورد مطالعه حدفاصل ارتفاا   

. واراع شاده اسات   % 31تاا   11متر از سط  دریاا و شایب   

ناد  ک یا نیز زندگی ما ه هیوزپلنگ در آفریقا در نزدیکی جاد

، در حالی که نتاایج ایان مطالعاه نشاان داد یوزپلناگ      ]2[

آشیان عامل  انجام تحلیل. ندک یا دوری مه هآسیایی از جاد

شناختی یوزپلنگ در آفریقاا میازان کناارگی، تخصاص      بوم

و  013/1،  222/1گرایی و بردباری این گونه را باه ترتیاب   

جادول  )که مقایسه آن با نتاایج   ]2[ هدد یمنشان  263/1

ر باا  تا  یی تخصصا ههد یوزپلنگ آسیایی گوند ی، نشان م(1

. اسات ر نسبت به همتای آفریقایی خود ت مدامنه بردباری ک

ای ها  یا یوزپلناگ آسایایی در بسایاری ویژگا    ه هبا این نقش

 .زیستگاهی با یوز آفریقایی تفاوت دارد

ای مطلااوب گونااه در پناهگاااه   هاا هوسااعت زیسااتگا 

هکتار برآورد شد و با توجاه   26341انجیر  وحش دره حیات

رالده برآورد  4-1به اینکه در این منطقه جمعیت یوزپلنگ 

شود برای دستیابی به نتاایج   تصور می، بنابراین ]31[شده 

خاوارانی همچاون    ای گوشات ها  هر پیراماون زیساتگا  ت  دری

انگی و خاا هیوزپلنااگ آساایایی کااه دارای رلماارو و گسااتر  

ای ها  ههستند نیااز باه مطالعاه عرصا     یا هجابجایی گسترد

ناوان نموناه مطالعاه    ع هبا )ای آن ها  هری از زیساتگا تا  عوسی

انجیر، آریز، کاوه   مناط  درهمطلوبیت زیستگاه یوزپلنگ در 

 .باشد می....( وحش نایبندان طبس و باف ، پناهگاه حیات

 

 تقدیر و تشکر

انند از اداره کال حفا ات   د ینویسندگان بر خود الزم م

ی کاه در انجاام ایان    افاراد  همهیست استان یزد و ز طمحی

اناان زحماتکش   ب طویژه محیه ب ،ندا هپژوهش همکاری نمود

انجیار آرایاان جعفرپاور، رشایدی،      وحش دره حیاتپناهگاه 

 .ردردانی نمایند ،رضوانی نژاد و جعفری
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Abstract 
Cheetah (Acinonyx jubatus venaticus) is a threatened species that it’s population and distribution 

have decreased during last decades. Dareh-Anjir wildlife refuge is one of the known habitats of the 

species, therefore, studying on cheetah habitat suitability in this area can provide proper to predict 

distribution and habitats of the species. Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method and 

Biomapper software for habitat suitability modeling of this species by using presence point of the 

species were used.Data layers were provided as variables affect on presence of the species including 

slope, aspect, elevation, landforms, mean annual temperature, vegetation, water resources, 

development variables (such as villages and roads) and prey density. Results showed that 15 percent 

of the habitats of the wildlife refuge were suitable for cheetah. Based on habitat suitability layer 

cheetah prefer elevation ranged from 1200 to1800 meters above sea level and slope ranged from 10 

to 30 percent. Prey density is one of the affected agents on presence of the species. High 

specialization in the model shows that cheetah depends on restricted range of environmental 

condition and has specialized act in its habitat.              

 

Keywords: Cheetah; Habitat suitability modeling; Ecological Niche Factor Analysis (ENFA); 

Dareh-Anjir Wildlife Refuge. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




