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 مقدمه
ت و حفاظـت  یریاز ارکـان مـد   یکـ یسـتگاه  یت زین مطلوبییتع

مطلوب  يهاستگاهیگردد، زیات وحش محسوب میح هايگونه
خواهـد داشـت و در    هـا گونهد مثل یبر بقاء و تول ییسزاهر بیتاث

 رنـد یگیات وحش مورد توجه قرار میت و حفاظت حیریامر مد
ــی). امــا تع5( ــا یاس وســیــمطلــوب در مق يهــاســتگاهین زی ع ب

باشـد، لـذا   ینـه مـ  یر و پرهزیگار وقتی، بسییصحرا يهایبررس
ات یـ ت حیریستگاه بـه سـرعت در مـد   یز سازيمدل هايروش

 ورد استفاده قرار گرفتند.وحش م
هاي زیستگاه بر مبناي این فرض ساخته شده است کـه  مدل

ها با متغیرهـاي زیسـتگاهی، الگوهـاي    بین وقوع یا فراوانی گونه
ــی ــا خصوصــیات  15( داري وجــود داردمعن ــی مکــانی ب ). وقت

بستگی دارد، اغلب فرض زیستگاهی مشخص، با وقوع گونه هم
باشـد. بنـابراین   تگاه بـا کیفیتـی مـی   شود که این مکـان، زیسـ  می

عنـوان جـایگزینی بـراي کیفیـت     احتمال حضور یـک گونـه بـه   
 ).26و  25شود (زیستگاه استفاده می

ت یریدر مـد  ياژهیـ گـاه و یسـتگاه جا یت زیـ مطلوب هايمدل
فـا  یات وحـش ا یـ ح در حفاظـت  یستگاه داشته و نقش مهمـ یز
حفاظـت   براي بمناس هايزیستگاه شناسایی). 7و  5( ندینمایم

 ،هـا گونـه  دوبـاره  معرفی انقراض، خطر در يهاگونه و مدیریت
ک در یـ وحش، شـناخت اکولوژ  حیات و انسان بین تضاد تحلیل

 حضـور  مسـتعد  بالفعـل  کـه  مناطقی مورد رفتار گونه، شناسایی
 سـازي مـدل  بـه  متکـی  هستند، عمـدتاً  خاصی يهاگونه یا گونه
 هـاي روشلـذا  ). 7(هسـتند   هاگونه توزیع و زیستگاه بین رابطه
ات وحـش مـورد   یت حیریستگاه به سرعت در مدیز سازيمدل

 سـازي مـدل  يبـرا  هاروشاز  يادیتعداد ز استفاده قرار گرفتند.
تواند به یم هاروشن یا یشود، ولیستگاه استفاده میت زیمطلوب

 حضـور/  هايدادهاز به یکه ن یم شوند. گروهیتقس یدو گروه کل
فقـط   هـاي دادهاز بـه  یـ کـه ن  یگونه دارند و گروهـ عدم حضور 

براسـاس   سـازي مدل ين فنون آماریترجیحضور گونه دارند. را
ــايروش ــ ه ــت و ن یرگرس ــه اس ــد یون چندگان ــايدادهازمن  ه
باشـد.  یساخت مدل م يعدم حضور گونه) برا (حضور/ییدوتا

فقـط حضـور    هـاي دادهکـه از   سـازي مـدل از  هاییروش راًیاخ
 یل عـامل یـ دا کرده است که شامل تحلیتوسعه پ شودیماستفاده 

 Ecological Niche Factor Analysis( یان بــوم شــناختیآشــ
:ENFA(،    ) تکنیـک الگـوریتم ژنتیـکGenetic Algorithm for 

Rule-set Prediction :GARP( وBIOCLIM  )Bioclimate 

Analysis ( باشــدیمــ )يبــر مبنــا ســازيمــدل هــايروش). 7 
تـر اسـت و   مشکل يآمار سازيمدل يفقط حضور برا هايداده

علت استفاده از مشاهدات فرصـت طلبانـه و عـدم اسـتفاده از     به
وجـود  بـه  ياناشناخته يبردارب نمونهیعدم حضور، ار هايداده

ن روش، یـ دهد. در اید که دقت و صحت مدل را کاهش میآیم
ل یـ قب از يگـر ید يبـا فاکتورهـا   يبـردار نمونـه  يهااغلب مکان
). 27باشـد ( یبسـته مـ  هـم  یسـتگاه یپ زیـ ا تی يریدسترس پذ
فقط حضـور صـحت    هايداده يبر مبنا هايمدل ییاگرچه کارا

عدم حضور دارد،  حضور/ هايداده يبر مبنا هايمدلاز  يکمتر
فقـط حضـور در دسـترس     هـاي دادهنکـه اغلـب   یعلت ابه یول

ـ  حضور فقط هايداده چنینهمهستند و   يهـا یبررسـ  لهیوسـ هب
نـه  یشـود کـه هز  یمـ  يآورجمع منطقه از) یتصادف( داررطرحیغ

ل یـ ن دلیهمـ دار دارد بـه طرح يهايبردارنسبت به نمونه يکمتر
قـرار   يشـتر یبفقط حضور مـورد اسـتفاده    يسازمدل هايروش

 .)7رد (یگیم
هایی درباره حفاظت از یوزپلنگ یاز چند سال گذشته، نگران

جــود دارد. یوزپلنــگ آســیایی زیرگونــه در آســیایی در ایــران و
) کـه در گذشـته در شـبه قـاره     22معرض خطر انقراضی است (

هند، افغانستان، ترکمنستان، ایران، شبه جزیره عربستان و سوریه 
سـال گذشـته، نیمـه شـرقی      20 ی). طـ 24( پراکنش داشته است

هاي آسیایی بوده است و حضور ایران آخرین سنگرگاه یوزپلنگ
 ).12( باشدیتنها به چند منطقه محدود در داخل کشور مآنها 

عنـوان گوشـتخواري شـناخته شـده اسـت کـه       یوزپلنگ بـه 
دهد. این تفکر تنها به دلیـل  هاي دشتی باز را ترجیح میزیستگاه

 ) بلکه احتماال24ً( اند براي سرعتساخته شده آنهاآن نیست که 
صـورت گرفتـه   باشـد کـه بیشـتر مطالعـات     یز مـ یبه این دلیل ن

هـاي علفـی بـاز اجـرا     درخصوص اکولوژي یوزپلنگ، در ساوان



 ... سازی زيستگاه يوزپلنگ ايرانی با روش تحليل عاملی آشيان بوم شناختیمدل

 

3 

)، جایی 11و  10هاي سرنگتی (خصوص در دشتهشده است، ب
توانـد آهوهـا را   در دشت زندگی کرده و می که یوزپلنگ عمدتاً

 دنبال کند. 
شـده اسـت تـا بـا اسـتفاده از روش       ین پژوهش سـع یدر ا

فقط حضور،  هايدادهبراساس  یان بوم شناختیآش یل عاملیتحل
، نقشه یرانیوزپلنگ ایرگذار بر پراکنش یتاث یستگاهیز يرهایمتغ

ت یـ ن جمعیـ د کننده ایعوامل تهد چنینهمستگاه و یت زیمطلوب
شـود، تـا بتـوان بـا      ییر شناسایات وحش دره انجیدر پناهگاه ح

ن یــشــتر از آن ، ایمطلــوب و حفاظــت ب يهــاســتگاهین زیــیتع
 ثرتر قرار داد.ؤان انقراض را مورد حفاظت مت در بحریجمع

 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

ــاه ح ــپناهگ ــش دره انجی ــات وح ــ ری ــول جغرافیب ــن ط  ییای
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 رپناهگاه حیات وحش دره انجی. نقشه 1شکل 

 
یوزپلنـگ  رستري نقاط حضور شامل نقشه آشیان بوم شناختی 

جغرافیـایی و  زیسـت  رسـتري فاکتورهـاي    هايو نقشهایرانی 
. نقاط حضـور یوزپلنـگ در   باشدهاي توزیع انسانی میفاکتور

پناهگاه حیات وحش دره انجیر در طول چهار فصـل در طـی   
ي ثبـت شـده طـی    هـا اسـاس نمایـه  بـر  90الی  88سال هاي 

موتورسـیکلت بـا کمـک    اده و یـ صـورت پ عملیات میدانی بـه 
ــه و هــممحــیط ــان منطق ــاط ثبــت شــده توســط  بان ــین نق چن
نقطـه حضـور     86دست آمد. در نهایـت  اي بههاي تلهدوربین

ــد. GPSتوســط  ــژوهش هــم ثبــت گردی ــن پ ــین از در ای چن
هاي تیپ پوشش گیاهی، ارتفاع، شیب، جهـت و فاصـله   نقشه

عنـوان  بـانی بـه  هـاي محـیط  از منابع آب و فاصـله از پاسـگاه  
متغیرهاي تاثیرگذار بر پراکنش یوزپلنگ ایرانی مـورد اسـتفاده   

 قرار گرفت.
 افـزار نـرم توسـط   ENFA ورود بـه  يبـرا  يرستر يهانقشه

سـت  یزنقشـه   19تعـداد   ،شـوند یآمـاده مـ   یسـ یدریومپر و ایبا
بـا انـدازه    یسـ یدریا يو نقاط حضور به فرمت رستر ییایجغراف

  ل شدند.یمتر تبد 30× 30سلول 
 

 یان بوم شناختیآش یل عاملیمدل تحل
ت یـ ه مـدل مطلوب یـ ته يبـرا  یمختلفـ  یسـت یط زیمح يرهایمتغ
 ریـ ات وحـش دره انج یـ پناهگـاه ح در  یرانیوزپلنگ ایستگاه یز

 افزارنرمتوسط  ییایست جغرافیز يهااستفاده شد. در ابتدا نقشه
ــا ــو توز یوســتگیومپر از نظــر پیب ــال بررســی شــدند و  یع نرم

-ل باکسیرنرمال بودند، مورد تبدیع غیکه از نظر توز ییهانقشه
 لیتبـد  رغـم علـی کـه   ییهـا ت نقشهیکاکس قرار گرفتند. در نها

رنرمال بودنـد از  یع غیتوز يوسته و دارایناپ کاکس مجدداً-باکس
 16، ییایـ سـت جغراف یزنقشه  19ن یز کنار گذاشته شد. از بیآنال

 .ع نرمال بودندیتوز ينقشه دارا
کـه   دارد متغیرهـایی  بـه  نیـاز  املی آشیان بوم شناختیتحلیل ع

 اگـر  تحلیل عاملی آشیان بوم شـناختی  در. هستند غیروابسته اصوالً
 یک ضـریب  با دو هر باشند، داشته باالیی همبستگی متغیر دو

چند متغیـري  یا دو از یکی حذف بنابراین. شوندمی مدل وارد
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 )مقدار متغیر زیست جغرافیایی (زیستگاهی

 تواند از توزیعهاي مشکی) میایی (خطـورد مطالعه برروي هر یک از متغیرهاي زیست جغرافیـ. توزیع گونه م2شکل 

 هاي منطقه مورد مطالعه (نوار خاکستري) در خصوص آن متغیر زیست جغرافیایی متفاوت باشد. تفاوتمجموعه سلول

 گردد.گرایی می) منجربه تعریف حاشیهG±  Sطقه مورد مطالعه) (بین میانگین این دو (میانگین توزیع گونه و میانگین من

 ).18( شودگرایی گونه مورد مطالعه شناخته میعنوان تخصصبه )G± s Ssاوت بین انحراف معیار این دو (ـچنین تفهم
 

نقشـه   16). از بـین  6است ( الزامی دارند باالیی همبستگی که
نقشـه   3انـد  مـال بـوده  زیست جغرافیایی کـه داراي توزیـع نر  

ها بود کـه  ) با سایر نقشه7و  6، 5(8/0داراي همبستگی باالي 
نقشــه زیســت  13از آنــالیز کنــار گذاشــته شــد و تحلیــل بــا 

 جغرافیایی انجام شد.
پــس از انجــام تحلیــل عــاملی آشــیان بــوم شــناختی بــراي   

، مــدل پناهگــاه حیــات وحــش دره انجیــریوزپلنــگ ایرانــی در 
آید. با اسـتفاده از ایـن مـدل    دست میاه گونه بهمطلوبیت زیستگ

توان نقشه مطلوبیت زیستگاه را محاسـبه کـرد. بـراي ترسـیم     می
نقشه مطلوبیت زیستگاه ابتدا بایستی تعداد عاملی که قرار اسـت  

ـ  دسـت آیـد. تعـداد    هدر محاسبه مطلوبیت زیستگاه وارد شوند ب
گرایـی و  توانـد بخـش زیـادي از حاشـیه    ، مـی هـا کمی از عامل

گرایی گونه را توضیح دهد. انتخـاب تعـداد کمتـري از    تخصص
دسـت آمـده را آسـانتر    ها انجام محاسبات و تفسیر نتایج بهعامل

کند. بعد از انتخاب تعداد عامـل مناسـب، بایسـتی الگـوریتم     می
مناسب براي محاسبه مطلوبیـت زیسـتگاه اسـتفاده شـود. بـراي      

افزار بـایومپر چهـار الگـوریتم    محاسبه مطلوبیت زیستگاه در نرم
میانه، میـانگین هندسـی فاصـله، میـانگین هارمونیـک فاصـله و       
حداقل فاصله وجود دارد که هر یک از آنها در شـرایط خاصـی   

هاي تهیه شده با هـر  شود. در این پژوهش اعتبار مدلاستفاده می
اسـاس  بـر یک از الگوریتم هاي فوق بررسی و بهترین الگوریتم 

 وسته بویس انتخاب شد.شاخص پی
 

 یل عاملیکرد تحلیبر رو یه شده مبتنیته هايمدلد اعتبار یئات

 یشناخت ان بومیآش
 برخـوردار  سزاییهب اهمیت از مدل یک بینیپیش قدرت ارزیابی

 نتـایج  بـه  توانـد مـی  حـد  چه تا که گویدمی محقق به زیرا است
 بـه  دلمـ  بینـی پـیش  نتـایج  حـد  چـه  تا و کند اتکا مدل از حاصل
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 درصد) 95(با حدود اعتماد  اساس سطح براي الگوریتم میانگین هندسی. نمودار فراوانی تنظیم شده بر3شکل 

 

 هـدف  این به نیل براي گوناگونی هايروش. نزدیک است واقعیت
توان بـه  است که از آن جمله می شده ابداع مختلف محققین توسط

ــاخص ــنجی ش ــق ( اعتبارس  ،)Absolute Validation Indexمطل
ــاخص ــنجی ش ــاین ( اعتبارس )، Contrast Validation Indexتب
ــاخص ) و شــاخص پیوســته بــویس   Boyce indexبــویس( ش

)Continuous Boyce index( اشاره کرد )20(. 
هـاي مطلوبیـت زیسـتگاه مبتنـی بـر      براي بررسی اعتبـار مـدل  

 اساس سـطح هاي فقط حضور از نمودار فراوانی تنظیم شده برداده
و  -1شد. نمایه پیوسـته بـویس بـین     و نمایه پیوسته بویس استفاده

دهنــده ایــن اســت کــه کنــد. مقــادیر مثبــت نشــانتغییــر مــی+ 1
هـاي  هاي مدل با توزیـع نقـاط حضـور در مجموعـه داده    بینیپیش

دهد که مدل ارزیابی سازگار است. مقادیر نزدیک به صفر نشان می
قادیر منفـی بیـانگر یـک مـدل     با یک مدل تصادفی تفاوت ندارد. م

چنین با تفسـیر نمـودار فراوانـی تنظـیم شـده      ). هم9اشتباه است (
هـاي مـدل در   بینـی تـوان میـزان صـحت پـیش    اساس سطح مـی بر

بنـدي  هاي مختلف را بررسی و بر طبق آن نسبت به طبقهمطلوبیت
). در ایـن نمـودار کـه    7مجدد نقشه مطلوبیت زیستگاه اقدام نمود (

باشد، خط قرمز رنگ بـه مـوازات   می iFهنده روند تغییرات دنشان
بـه ازاي همـه طبقـات     1برابـر بـا    iFدهنده میزان محور افقی نشان

بینـی  دهنـده پـیش  نشـان  باشد. ایـن شـاخص  مطلوبیت زیستگاه می
کـه نمـودار فراوانـی تنظـیم     باشد. هنگـامی مدل میتصادفی نمودن 
باشد یعنـی مـدل؛   می اساس سطح در زیر این خط شاخصشده بر

تـر از ایـن خـط شـاخص، از یـک مـدل       هایی پایینبراي مطلوبیت
عنـوان زیسـتگاه   باشد، بنابراین این بخـش بـه  تصادفی هم بدتر می

شود. از آن نقطـه مطلـوبیتی کـه نمـودار     نامطلوب درنظر گرفته می

اساس سطح، باالتر از این خط شاخص قـرار  فراوانی تنظیم شده بر
 ).3شود (شکل عنوان زیستگاه مطلوب درنظر گرفته میگیرد بهمی

 
 نتایج

کار رفتـه در تحلیـل،   به تعداد متغیرهاي به ENFAدر نتیجه اجراي 
گرایـی گونـه و   حاشـیه  %100شود که اولین عامـل  عامل تولید می

). 19دهـد ( گونـه را توضـیح مـی    گرایـی تخصصبخش زیادي از 
هـا بخـش زیـادي از    از عامـل همین دلیل با انتخاب تعداد کمـی  به

شود. بـا اسـتفاده از روش عصـاي شکسـته     ها توضیح داده میداده
 6گـردد تعـداد   افزار بایومپر محاسـبه مـی  مک آرتور که توسط نرم
دهد قابل توجـه  ها را توضیح میداده %97عامل انتخاب گردید که 

 گرایـی تخصـص از  %56گرایی و باشد که عامل اول تمام حاشیهمی
هـاي مـدل انتخـاب شـده     ویژگـی  1دهد. در جدول را توضیح می

امتیــازات بـراي گونــه مـورد مطالعــه آورده شـده اســت. مـاتریس     
کار رفته در تحلیـل عـاملی آشـیان بـوم     متغیرهاي محیط زیستی به

عامل انتخاب شده توسـط روش عصـاي شکسـته     6شناختی براي 
 آمده است.   2در جدول 

هـاي مطلوبیـت   وسته بویس، صحت نقشهبا استفاده از نمایه پی
زیستگاه ترسیم شده مبتنی بر رویکردهاي الگوریتم میانه، میـانگین  

سـه  یگر مقایکـد ی هندسی و میانگین هارمونیک و حداقل فاصله با
وسـته  یه پیزان نمایم 3 جدولدر  تم انتخاب شد.ین الگوریو بهتر

رائه شده ستگاه ایت زیمختلف مطلوب يهاتمیالگور يازاس بهیبو
 است.  

نیانگیـ تم میشود که الگـور یمشاهده م 3با توجه به جدول 
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 انجیر دره وحش حیات پناهگاه در . نتایج حاصل از تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی یوزپلنگ1جدول 

کار رفته تعداد متغیر به
 در مدل

میزان 
 گراییحاشیه

میزان 
 گراییتخصص

میزان 
 بردباري

تعداد عامل انتخاب 
 هشد

توضیح داده  گراییتخصصمیزان 
 ها (%)شده توسط عامل

13 156/1 391/2 415/0 6 97 

 
 . ماتریس امتیازات تحلیل عاملی انجام شده درباره یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش دره انجیر2جدول 

 متغیرهاي زیست محیطی
1 

(56%) 

2 

(21%) 

3 

(8%) 

4 

(6%) 

5 

(4%) 

6 

(2%) 

 329/0 129/0 -366/0 249/0 146/0 -149/0 هاي شرقیفاصله از جهت
 -614/0 468/0 -301/0 063/0 817/0 -193/0 هاي شمالیفاصله از جهت
 -204/0 111/0 -402/0 085/0 -274/0 059/0 هاي غربیفاصله از جهت

 -037/0 006/0 -117/0 -151/0 -212/0 -026/0 فاصله از پاسگاه
 -389/0 -207/0 302/0 -213/0 -321/0 -423/0 10-30هاي فاصله از شیب
 120/0 -282/0 -019/0 06/0 -133/0 -435/0 50-70هاي فاصله از شیب

 045/0 077/0 013/0 -042/0 053/0 -707/0 فاصله از منابع آب
 -273/0 553/0 -096/0 584/0 049/0 -033/0 هاي شمالیفراوانی جهت
 -062/0 -111/0 648/0 603/0 -248/0 -051/0 هاي جنوبیفراوانی جهت

 18/0 -325/0 014/0 09/0 -189/0 -311/0 فاصله از تیپ پوشش قیچ -دشتی درمنه
 05/0 -099/0 028/0 -066/0 -288/0 -228/0 اشنان -دشتی درمنه فاصله از تیپ پوشش

 196/0 533/0 -062/0 -38/0 -042/0 031/0 70هاي بیش از فراوانی شیب
 -432/0 -151/0 275/0 -063/0 -04/0 279/0 30-50ي هافراوانی شیب

 

 هاي مختلفازاي الگوریتم. میزان نمایه پیوسته بویس به3جدول 

 انحراف معیار  نمایه پیوسته بویس الگوریتم مورد استفاده
 745/0  135/0 الگوریتم میانه

 891/0  182/0 الگوریتم میانگین هندسی
 505/0  302/0 کالگوریتم میانگین هارمونی
 305/0  258/0 الگوریتم حداقل فاصله

 
 .دست آورده اسـت بهس را یوسته بوین شاخص پیباالتر یهندس
ت یـ جـاد نقشـه مطلوب  یا يتم بـرا ین الگـور یتـر ن، مناسـب یبنابرا

ر، یـ ات وحـش دره انج یـ در پناهگـاه ح  یرانیوزپلنگ ایستگاه یز
سـتگاه  یت زیـ وبباشـد. نقشـه مطل  یمـ  ین هندسیانگیتم میالگور

آورده  4 شـکل در  یتم هندسـ یالگـور  اسـاس بر یرانیوزپلنگ ای
 شده است.  
نشـان   سطح را اساسبرم شده یتنظ ی، نمودار فراوان3شکل 

ـ ا اسـاس بـر دهد که یم سـتگاه  یت زیـ ن نمـودار، آسـتانه مطلوب  ی
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 اساس رویکرد تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی. نقشه مطلوبیت زیستگاه بر4شکل 

 
باشد. بـا اسـتفاده از   ی) م100(از  33ت ی، مطلوبیرانیوزپلنگ ای
سـتگاه  یت زیـ آمـده نقشـه طبقـات مطلوب    دسـت بـه ن آسـتانه  یا
ت یـ ن منظـور نقشـه مطلوب  یآمـد. بـد   دسـت بـه  یرانیوزپلنگ ای
آنهـا  ت یـ کـه مطلوب  ییهـا (بخـش  ستگاه به دو طبقه نامطلوبیز

 ییهالوب (بخشت بود) و مطیحد آستانه مطلوب يا مساویکمتر 
 يبنـد میت بود) تقسیشتر از حد آستانه مطلوبیبآنها ت یکه مطلوب

 ).5 شکل( شد
 

 گیريبحث و نتیجه
ات یـ در پناهگـاه ح  یرانیوزپلنگ ایستگاه یز سازيمدلمنظور به

و اســتفاده از   ENFAروش يریکــارگهر بــا بــیــوحـش دره انج 
حاسبه شـد.  وزپلنگ میستگاه یت زی، مطلوبBiomapper افزارنرم

ـ ا يایاز مزا ت یـ مطلوب هـاي مـدل افـزار امکـان محاسـبه    ن نـرم ی
 هايدادهبه  يازیحضور است و ن هايدادهستگاه تنها براساس یز

 ين مورد زمـان و بودجـه الزم بـرا   یباشد، که ایعدم حضور نم
مثـل   هاییگونه یدهد. از طرفیاطالعات را کاهش م يآورجمع

ار کم اسـت  یبس آنهام یاهده مستقوزپلنگ و پلنگ که امکان مشی

 هـا گونـه ن یـ در ا یعدم حضور واقع يهادست آوردن دادهو به
ن) یهـا (ردپـا و سـرگ   هیـ ار دشوار بوده، اما با اسـتفاده از نما یبس
ـ ا اسـاس بـر آورد و  دسـت بـه حضـور را   هـاي دادهتـوان  یم ن ی

سـتگاه گونـه مـورد نظـر را     یت زیـ حضور، نقشه مطلوب يهاداده
 ورد.آ دستبه

وزپلنـگ  ی )2(جـدول   یان بوم شناختیل عامل آشیطبق تحل
و  یر منـاطق کوهسـتان  یـ ات وحش دره انجیدر پناهگاه ح یرانیا

سـتگاه  یت زیـ ب بـر مطلوب یدهد و شـ یح میرا ترج يتپه ماهور
(منـاطق   70 يبـاال  يهـا بیشـ  یکـه فراوانـ  يطـور د بهیافزایم

فاصـله از   نـین چهمخود گرفته است. ) عدد مثبت را بهياصخره
خـود گرفتـه کــه   بـه  یدرصـد عـدد منفـ    70تـا   50 يهـا بیشـ 

باشد یم يتپه ماهور يهاستگاهیوزپلنگ به زیل یدهنده تمانشان
وزپلنـگ بـه   ی يگـاه بـرا  نیک کمی عنوانبهن تپه ماهورها یرا ایز

قابل  ۀجین مورد نتیشود. ایات وحش استفاده میمنظور شکار ح
سـتگاه  ین بـود کـه ز  یـ تصـور بـر ا  را درگذشته یاست ز یتوجه

 یمنـاطق دشـت   ییقـا یوزپلنگ آفریمانند  یرانیوزپلنگ ایمطلوب 
 دسـت ق که بـا روش انفـا بـه   ین تحقیج حاصل از ایاست اما نتا
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 اساس رویکرد تحلیل عاملی آشیان بوم شناختیبندي زیستگاه بر. نقشه طبقه5شکل 

 
ـ یا وزپلنـگ یسـتگاه مطلـوب   یکنـد کـه ز  یآمد، ثابت مـ  در  یران
ــپناهگــاه ح ــه  یر، منــاطق کوهســتانیــات وحــش دره انجی و تپ

 است. يماهور
جـا کـه    تصور بر آن است که یوزپلنگ آسـیایی هـر   معموالً

نظـر  ، ولی به)17و  16، 14( شودمیآهو زندگی می کنند، دیده 
رسد کاهش شدید در تعداد آهوان در ایران باعـث شـده کـه    می

داران کوهسـتانی  به سم ر رژیم غذایییوزپلنگ ها مجبور به تغیی
 یستگاه به سـمت نـواح  یر زییتبع آن مجبور به تغو به )12شده (

ـ ا جدید مؤیـد شوند. مطالعات  یکوهستان ن مطلـب اسـت کـه    ی
، ران قـوچ یـ وزپلنـگ در ا ی یج، طعمـه اصـل  یـ برخالف تصور را

 رسد یوزپلنگ آسیایی عمدتاًنظر میبه ).4بز است ( کل و ،شیم
انداختن طعمـه تمرکـز    هایی با قابلیت باالي گیریستگاهبرروي ز

هاي صاف در کمترین حالـت خـود   کرده که این مورد در دشت
 بردبوده و وجود عوارض توپوگرافی بیشتر، این امکان را باال می

تـا   1380وزپلنـگ از سـال   یم ی). اکثر مشاهدات مستق21 و 13(
ر یـ انج وحـش دره اتیپناهگاه ح یز در مناطق کوهستانین 1387

 یدهنـده وابسـتگ  ز نشـان یـ ق موجـود ن یـ ج تحقی). نتا2باشد (یم

 است. یو کوهستان يوزپلنگ به مناطق تپه ماهوری
ن یشـتر یب یشـمال  يهـا ) جهـت 2ق (جدول یج تحقیطبق نتا 
ـ یوزپلنـگ ا یسـتگاه  یت زیر را در مطلوبیثأت دارد و آن هـم   یران

ت یـ شـتر و در نها یب یخاطر تابش کمتر آفتاب و رطوبت نسـب به
ات یـ شود که منجربه تجمـع ح یشتر در طول سال میب يسرسبز

 یطعمـه اصـل   عنـوان بـه بـز   کـل و ، شیم ،وحش از جمله قوچ
 فاصـله از  يبـرا  ی(عـدد منفـ   شودیه مین ناحی) درا4وزپلنگ (ی

خصوص ر فاصله از منابع آب بهیمتغ چنینهم). یشمال يهادامنه
ــمه ــاچش ــ يه ــور  یدائم ــگ اوزپلیدر حض ــین ــه یران ــدلب  لی
ت یـ در مطلوب ییسـزا هر بیات وحش در اطراف آن، تاثیتجمع ح

ر فاصـله از منـابع   یـ متغ يبرا یوزپلنگ دارد (عدد منفیستگاه یز
 .))2جدول ( آب

 يهـا وزپلنـگ یم یمسـتق  روش مشـاهدة  بـا  ییصحرا ۀمطالع
ـ  پـارك  هـاي اندر سـاو  ییویـ گردنبند راد يدارا کراگـر در   یمل
 یسـاوان  يهـا ستگاهیز مرور مقاالت مربوط به و یجنوب يقایآفر

ب یـ سـتگاه بسـته بـه ترک   یدهد که انتخـاب ز یوزپلنگ نشان می
ب و یـ رق هـاي گونهدر دسترس و حضور  یاهیطعمه، پوشش گ
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 ).23مزاحم است (
 وزپلنـگ اکثـراً  یدر مورد  یشناخت نکه مطالعات بومیعلت ابه 

ز یـ ده اسـت و ن قا انجام شـ یدر شرق آفر یتیسرنگ یمل در پارك
 یرسد که مناطق دشـت ینظر مگونه بهنیوزپلنگ، ایراهبرد شکار 

درختچـه   يمنـاطق دارا  دهد حال آنکه دریح میو هموار را ترج
 یاهیـ نکـه پوشـش گ  یکند. بـا وجـود ا  یم یزار هم زندگو بوته
ـ  یوزپلنگ را کاهش میزارها سرعت وبوته گـاه  نیکمـ  یدهـد ول
وزپلنـگ بـا منـاطق    ینـد.  یآیساب مـ حوزپلنگ بهی يبرا یمناسب
 یک شـکارچ یـ ز سازگار اسـت و فقـط   ین یاهیپوشش گ يدارا

 ).23ست (یباز ن يهاموفق در دشت
ــگ ای ــیوزپلن ــاه ح یران ــدر پناهگ ــش دره انجی ــات وح  ر ی
ـ  -یدرمنـه دشـت   یاهیپ پوشش گیبه ت  باشـند یل مـ یـ چ متمایق

ده دهنـ نشـان  یاهیپ پوشش گین تیفاصله از ا يبرا ی(عدد منف
 يگـاه بـرا  نیکمـ  عنـوان بـه منابع  نیجذب به ا يل گونه برایتما

 .  ))2جدول ( باشدیشکار م
وزپلنگ یگونه  يبرا (Marginality)کل گرایی حاشیه ویژگی

ـ یوزپلنگ ای زیستگاه که دهدمی محاسبه شد که نشان 15/1  یران
است. در واقع  زیستگاه میانگین شرایط از متفاوت یکم مقدار به

از آن اسـت کـه    یک باشد حاکیشتر از یبگرایی حاشیهدد اگر ع
دارد.  يشـتر یل بیـ تما ياهیحاش هايزیستگاهستن در یگونه به ز

 نشـان  اسـت کـه   يفاکتور (Tolerance) يا بردباریدامنه تحمل 
بـه   خـود  زیسـتگاه  بهینه شرایط تغییر به نسبت گونه که دهدمی

 يتحمـل فـاکتور  گر دامنه یبه عبارت د است. حساسزان یچه م
محاسـبه   یطـ یمح يرهـا یح گونه را نسبت بـه متغ یاست که ترج

سـتن در دامنـه   یل بـه ز یـ انگر آن است که گونـه تما یکند و بیم
شـامل تمـام    یعینکـه محـدوده وسـ   یا ایط دارد یاز شرا یکیبار

 دسـت بـه  کـل  يبردبـار  مقدار ).1( ندیگزیط منطقه را برمیشرا
وزپلنـگ  ی کـه  دهدمی نشان هاست ک 415/0وزپلنگ ی يآمده برا

 حسـاس  یلیخ خود زیستگاه بهینه شرایط تغییر به نسبت یرانیا
گرایـی  تخصـص دارد. مقـدار   یخـوب  نسبتاً يبردبار و باشدینم

 انسیـ وار نسـبت  براسـاس  کـه  باشدیم 391/2ز برابر با یگونه ن
 محاسبه یطیمح عامل آن نظر از جاندار پراکنش و یطیمح ریمتغ
 .  شودمی

) 2(جـدول   یان بـوم شـناخت  یل عامـل آشـ  یـ ج تحلیق نتاطب
دهد که یل نشان میتما یبانطیمح يهابه پاسگاه یرانیوزپلنگ ای
در  یبـان طیمحـ  يهـا پاسـگاه  سـیس أتخاطر به ن مورد احتماالًیا
حفاظـت   يبـرا  یرانیوزپلنگ ای يهامطلوب طعمه يهاستگاهیز

ـ یزپلنـگ ا وینکـه  یباشـد. بـا توجـه بـه ا    یمآنها ت یاز جمع  یران
آن  هايزیستگاهاکثر  یدر بحران انقراض است و از طرف ياگونه
وزپلنگ در یاب بودن یافته است، و نظر به کمیب یران تخریدر ا

ن گونـه و  یـ تر از امؤثربه منظور حفاظت  شودمیشنهاد یران، پیا
سـتگاه آن، مـدل   یحـات انتخـاب ز  یشناخت بهتر از رفتار و ترج

هـا بـا روش انفـا    سـتگاه یر زیوزپلنگ در سایستگاه یت زیمطلوب
 رد.یقرار گ یمورد بررس
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