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تاریخ پذیرش مقاله1317/86/21 :

تاریخ وصول مقاله1317/81/2 :

چکيده

حرکت نسبی جانوران شکارگر نسبت به طعمه ،برای موفقیت شکارگر و طعمه کلیدی است .دادة حرکت همزمان و هم بوم شکارگر و
طعمه بسیار نايا بوده و دادهکاوی حرکت فوق ،پیچیدگیهای موضوعی و موضعی بسیار دارد .دادهکاوی و آمار مکانی ابزارهای الزم
برای تحلیل حرکت را فراهم میکند .در اين تحقیق به تحلیل محدوده اقامت ،رفتار حرکدت و همکدنش دو گونده نايدا و در خطدر
انقراض شامل ائتالفی دوتايی از يوز آسیايی و يک پلنگ ايرانی پرداخته میشود .جانوران چندين ماه با گردنبند GPSدار با فرکانس 2
ساعته رديابی شدند .از روش کوچکترين پوش محد برای محاسبة محدودة اقامدت و از رويکدرد زنجیدرة پنهدان مدارکو ،دو فداز
رفتاری متمايز در مسیرهای حرکت شناسايی شد .از رگرسیون خطی برای بررسی وجود همکنش بین جانوران استفاده شدد .محددودة
اقامت يوزها از محدودة اقامت پلنگ بزرگتر بوده و با 76درصد از محدودة اقامت پلنگ همپوشانی داشت .با تقسیم مسیر حرکتشدان
به وضعیت حرکتی و استراحتی ،پلنگ و يوزها بهترتیب 96درصد و 52درصد مواق در وضعیت حرکتی بودند و سرعت متوسط يکسان
 6/2کیلومتربرساعت را داشتند .نتیجة تحلیل همکنش بیانگر نوعی تعقیب يوز  2توسط پلنگ بوده است .اين مطالعه اطالعات مفیدی
دربارة اين گونههای نادر و حفاظت آنها ارائه میکند.
كليدواژه

بومشناسی مکانی ،تحلیل محاسباتی حرکت ،دادهکاوی.GIS ،

آسی یی 0و ببر م زندران 2به طهدرکلی منقهرض شهد انهد و

 .1سرآغاز
از گسهت رتهت زیسههتگ  ،جه ندر آزار  ،شهک ر غیرمجه ز

9

م بقی ،ش مل یهدز آسهی یی  ،پلنه

0

ایرانهی و سهی هدش

2

تدسط انس ن و انقراض طیم ب یت اتت شدید گر تراوانهی

قفق ز ب اتت شدید جمییتی ،انقب ض محدوگ جغراتیه یی و

دشتاداره از استدا ت قطب ،و همرا ب پی مده یی منفی

پراکنش زیستگ هش ن مداج شد اند .گر ذشت یدز آسی یی

(Ripple et al.,

گیگر رصد شد ولی هماکندن به طهدرکلی

بر یملکرگ محیط و زیستبدم بدگ اسهت
) .2014چندی
* ندیسندة مسئد :

رب سه ن بهزرگ بهدمیایهران ،شه مل شهیر

گر کشدره

گر گیگر نق ش گنی ب جز ایران) منقرضشد اسهت .پلنه
Email: fcheraghi@ut.ac.ir
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ایرانی نیز تنه گر ایران و گر من طقی گر قفق ز 9وجهدگ گارگ.

و گاگ ک و را گر ااتی ر محقآ قرار میگهد

(Wasserman,

ایه جه ندران ن ه گر بخشههی از یهها زیسههتگ  2را تشههکیل

) .2013متأسف ن ب گلیل یدم کف یهت گاگ هه

من سهب گر

می گهند ک ب یا زنجیر غذایی منجر مهیشهدگ و تقهدان

رابط ب حرکت دن ه

آن ه چراة حی تی بسهی ر از جه ندران گیگهر را به ههم

من سهبی از آنه ه وجههدگ نداشههت و لههزوم گاگ ک ه و را گو

یظیم برا حف تنهدع

چندان میکند .بن برای برا شن ات و نیل ب گانش گرب رة

زیستی ضرور هستند ) ،(Schmitz et al., 2010ای اتهت

حرکت آنه

می زند .ب تدج ب اینک ج ندره

جبرانهی انسه ن

جمییت مسهئل سه ز بهدگ و یملکرگهه

نمیتداند ب طدر ک مل ج یگزی نقش ایه جه ندران شهدگ.
یالو بر ای  ،تق ض

روزاتزون بشر ب اقلیم من سب و آث ر

مخرب اقلیمی بر مق ومت تندع زیستی و زیسهتبهدم تهأثیر
ایه

می ذارگ .بن برای  ،سی سهتهه یی بهرا حفه بقه

گاگ کهه و انجهه م پههذیرگ .گاگ ههه

یملیهه
ویژ ی ه

حرکههت

منحصرب ترگ م نند سیسهتم مرجه مکه نی و

سیستم مرج زم نی را گارند ک گاگ ک و ب صدر

مک نی

و زمهه نی را زم مههیکننههد .گاگ کهه و حرکههت جهه ندران
وحهش مدضهدع مهدرگ تحقیهآ گر یلهدم اطالیه

حیه

02

مک ه نی و زیسههت بههدمشن سههی بههدگ اسههت .گر یلههدم

نه گر یکهی از مسه لل مههم و

ب ه روز گر گنی ه اسههت ک ه س ه زم نه ه یی چههدن،UNDB6
 IUCN00 ،WCS01از آنه پشتیب نی میکننهد .متأسهف ن به
گلیل یدم کف یت گاگ ه

ای ج ندران ن گر نی ز هست ک رو گاگ ه

00

شک ر ران ضرور ب نظر میرسد.
حف ظت 8ازای دن هه

نه گر مخصدصه ا گر ایهران ،گرک

من سب گر رابط ب ای

دن هه ،

اطالی

مک نی ،زیرش ا «تحلیهل مح سهب تی حرکهت»

09

ب یندان چ رچدبی برا تحلیل هر نهدع شهیء متحهرک گر
حیط ه

مختلف مثل حملونقل ،جنب یی 02و بهر بهرگار

مک نی انسه ن ظههدر ی تته اسهت

(Gudmundsson et al.,
08

مخصدص ا گر ایهران ،گرک من سهبی از آنهه وجهدگ نهدارگ.

) .2011; Laube, 2014گر همی ح بدمشن سی حرکهت

همچنی ب گلیل یدم ترهن س ز صحیح ،هر س ل ب طدر

زیرش اة بدم شن سی مک نی ،ب ینهدان چه رچدبی یکپ رچه

متدسههط یهها یههدز ،تدسههط مههرگم ی ه میکشههت مههیشههدگ

برا گرک انگیزشه و پی مده

) .(Moqanaki & Cushman, 2016ای گر ح لی اسهت که

زند ) (Nathan, 2008; Nathan et al., 2008تدسهی ی تته

ای ج ندر شک ر ر هیچ آسیبی به انسه ن نمهی رسه ند .گر

است .گر اینج ب ترکیب هر گو زیرش ا و ب قهدم هذار

س ه

اایر ،انجم حف ظت از یدز آسی یی ،02برا گرک

نحدة حرکت ای ج ندر اقدام ب نصب رگنبنده
کرگ ت حرکت آن را رصد کرگ .س
برا رگی بی  9پلن

09

GPS

 0960از ای قالگ هه

ایرانی استف گ شد

(Farhadinia et al.,

رو پیشرتته

حرکهت گر سیسهتمهه

اایر گر تحلیل گاگ ه

حرکت ب یندان

اط مبن  ،ب تحلیل روابط ای ج ندران متحهرک نسهبت به
هم و گر محیط پیرامدنش ن پرگاات شد است.
سؤا

اس سی ک گر ای تحقیآ پ س گاگ مهیشهدند

) .2014تجهیز ج ندر گرند ب قالگ  GPSگار امهر پهر

یب رتنههد از :چگدن ه مههیتههدان رتت ه ر حرکههت حرکت هی و

زحمت است ک گر آن ب تل ذار  ،ج ندر زند یر شد

همگه  06تشهخیص

و بید از بیهدش کهرگن ،قهالگ رو
میشدگ .گاگ ه

هرگن آنهه نصهب

گاگ و از ای رتت ر چ گانش مفیهد گربه رة یهدز و پلنه

شن ات رتت ر

استنب ش میشدگ؟ آی حرکت همزم ن و هم بدم یدز و پلن

جم آور شد گر راست

حرکت ج ندر میتداند بسی ر ارزشمند ب شد.

وابستگی گارگ و ب گاگ ک و حرکت چگدن مهیتهدان ایه

گاگ ک و هم ن تحلیل گاگ و تبهدیل آن به اطالیه
مفید و نه یت ا ب گانش گر یا حدز مشخص است
) & Han, 2009و یلم آم ر ابزاره

استراحتی) ج ندران را گر قسمتهه

(Miller

زم برا تحلیل گاگ

وابستگی را شن س یی کرگ؟
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 999

فرید چراغی و همکاران

 .2روشها
روشه

مبن  ،محدوگة اق مت ب مح سب یا ی چنهد پهدش محهدب

ای بخش ب گاگ هه

ک م هیت ا گارا مختص

حرکهت ح صهل از

GPS

و زمه ن هسهتند به که ر رتته

میشدند .ایه گاگ هه به صهدر

جهدولی به سهتدنهه

مح سب میشدگ .چه ر روش گر ایه گسهت وجهدگ گارنهد:
روشه

«کدچاتهری پهدش محهدب» )،(Mohr, 1947

«ادش بند اتصه -منفهرگ» (Kenward et al., 2001) 22و

 )x,y,timeاست ک براس

زم ن برگاشت مرتب شد انهد.

«چندی پدش محهدب محلهی» ) 29(Getz et al., 2007که

بید از مرور بر روشه

تخمی محدوگ اق مهت ،روش

22

براس

پدش محدب 20هستند و روش «پدش مشخص »

کدچا تری سطح محدب ،روشی من سب گر ایه تحقیهآ

)(Downs and Horner, 2009براس

میرتی میشدگ .بید از تیریف رتت ر حرکهت جه ندر روش

است .گر ای روشه  ،نخست گرصد از نق ش تراز )29را

میرتی شد و گلیهل اسهتف گ از ایه

زنجیرة پنه ن م رکد

روش برا تخمی رتت ر ارال میشدگ .به ارالهة الگهدریتم،
نحدة تشخیص گور ه
و از ای گور ه

رتت ر از رتت ر حرکت ارال شهد

رتت ر برا مح سب ج ب ج یی و مهد

براس

میی ر مشخص گر قدم هه

مثلهتبنهد گلهدنی
ثه بتی مهثالا  01ته

 011ب قهدم  01گرصهد) انتخه ب و روش به که ر رتته
میشهدگ .جه ندر از مسه حت مربهدش به تهراز  01گرصهد
استف گ بیشتر نسبت ب تراز  61گرصد کرگ اسهت .مهثالا

م ند ر ج ندر گر ح لتی رتت ر استف گ میشدگ .نه یت ا ب

گر روش پدش مشخص بید از مح سبة مثلتبند گلهدنی،

همکهنش به نحهدة بررسهی همکههنش

به

تیریهف روشهه

ج ندران پرگاات میشدگ.

اسههتف گ از آنه ه شههد اسههت .گر اینج ه محههدوگة اق مههت

محدوگة اق مت ب یندان سهطحی که تدسهط جه ندر گر 62
میمدلش ش مل جستجد غهذا،

جفت یر و نگهدار از نهدزاگان پیمه یش شهد تیریهف
میشدگ ) .(Burt, 1943ج ندران برای مداق حرکهتهه
بلند ا رج از محدوگة اق متش ن ب مک ن غیرمیمد کهرگ
و ای منتر ب نق طی میشدگ ک نمیتدانند تی لیت میمهد
ج ندر محسهدب شهدند .بنه برای نخسهت ب یسهتی گرصهد
کدچکی مثالا 2گرصد) از نق ش را ب روش مشخصی حذ
کرگ .روش ه

مختلفی برا تخمی محدوگة اق مت ج ندر

وجدگ گارگ ک ب گو گستة کرنلی احتم تی) و پدش-مبنه
هندسی) تقسیم میشدند .گر روشهه

کرنلهی ،گر نقه ش

مش هدة ت ب کرنل گو بید مح سب مهیشهدگ .ته ب کرنهل
احتم

مثلته بر اس

کمتری مس حت مربدش ب سهطدحی هسهتند که بیشهتری

 .2.1محدوده اقامت
گرصد از زم ن تی لیت ه

مس حتش ن مرتب میشدگ .مثلته

حضدر جه ندر گر ههر نقطه را مح سهب مهیکنهد.

روشه

ندی پل برونی 21و روش محصد کرنل ،20جزء

روشه

ای گست هستند ک یالو بر مک ن ،زم ن حرکت

را نیز لح آ مهیکننهد .یکهی از می یهب روشهه

کرنلهی

حس سیتش ن ب اندازة نمدن است .گر روشهه

پهدش-

جهه ندران را بهه روش کدچهههاتهههری سهههطح محهههدب
011گرصد 22از مسیره

حرکت مح سب و سهپس تقه ط

مک نی گو سطح برا ااذ تخمی تقریبی از محدوگ اق مهت
و سطح همپدش ن مح سب شد .ب گلیل کدچا بدگن اندازة
نمدن و همچنی قهدر
حرکت از روشه

تفکیها زمه نی کهم گر گاگ هه

گیگر تخمی محدوگة اق مهت اسهتف گ

نشد.
 .2.2رفتار حرکت
تخمی رتت ر حرکتی ج ندر برا تشهریح قسهمت همگهدن
مسیر حرکت ،مرحل ا کلید گر بسهی ر از تحلیهلهه
حرکت ج ندر است .ک ربرگه

زیستبدمی سهطح به یی

م نند تخصیص انرو ج ندر ،28بدگج بند زم ن ،26پ سه
ب ویژ یه

محیطی و زیستگ و مکه نیزمهه

نه وبر ،

نی ز ب تخمی رتت ر جه ندر گارنهد ).(Gurarie et al., 2016
ای یملی

گر ح لهت کلهی گر یلهم گاگ که و به ینهدان

مرحلة بخشسه ز  91گاگ شهن ات مهیشهدگ

(Han et al.,
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مختلفههی م ننههد مههد زنجیههرة پنههه ن

) MacDonald, 2009طبقهه بنههد تقریبهههی از حرکهههت

) (Michelot et al., 2016بهرا تخمههی رتته ر

تراهمشد ک بی نگر رتت ر ج ندر است .تیهداگ وضهییتهه

حرکت ج ندر وجدگ گارگ .وقتهیکه گاگة حرکهت ،اطه

ح لت ه

کمی گارگ ،ای روش من سبتری روش برا تخمی رتت ر

شدند .ب ترض گو وضییت ،یها جه ندر مهیتدانهد رتته ر

حرکت ج ندر است.(Langrock et al., 2012)90

92

90

99

استراحتی ی حرکتی گاشت ب شد .ح لت اسهتراحتی به

مد است ندارگ زنجیر پنه ن م رکد  ،یا سر زمه نی
گو متغیر از طد -قهدم ت صهل بهی گو نقطهة متهدالی) و
زاویة-چراش زاویة بی گو طد -قدم متهدالی) را گر ههر
مدقییت گر نظر می یرگ .مدقییته ب یستی ب صدر

رتت ر ) قبهل از بهرازش مهد ب یسهتی تییهی

طد -قدمهه

کدچهاتهر و نزگیها به صهفر و زوایه

چههراش ب ه می ه نگی صههفر و تدزی ه نزگیهها ب ه تدزی ه
92

یکنداات گر ب زة زم نی مشهخص تشهریح مهیشهدگ .گر

منظم

ح لت حرکتی ،ج ندر طد -قدمهه

و ب ت صلة زم نی یکس ن نمدن یهر شهد ب شهند .گر ههر

م بزرگتهر) و امیهد ی

نقط وضهییت) ،پ رامترهه
احتم لی م ) و پ رامتره
احتم

تدزیه طهد -قهدم تدزیه
تدزی زاوی -چهراش تدزیه

وان-م یزز) تخمی زگ میشدگ شکل  .)0ب ترض

تیداگ متن هی وضهییت ،به روش ویتربهی

(Zucchini and

تدزی

بهزرگتهر میه نگی
99

واریه نس بیشهتر) به

سمت راسهت گارگ .گر شهکل 0ب نمهدگار آبهی) زوایه
92

چراش ،می نگی صهفر و تمرکهز زیه گ واریه نس کهم)
گاشت ک نش ن گهندة حرکهت جههت گار گر رتته ر حرکتهی
است.

الف

ب

Density

Density

)Turn angle (radian

)Step-length (km

شکل  .2برازش زنجیرة پنهان مارکوف به یوز  .2الف .هیستوگرام طولقدم و توزیعهای احتمالی گامای تخمینزده شده در هر حالت
حرکتی .ب .هیستوگرام زاویه چرخش و توزیعهای احتمالی وان-مایزز تخمینزده شده در هر حالت حرکتی .حالت  )state 1( 2استراحتی و
حالت  5حرکتی است.
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 .2.3دورة رفتاری

بید

بید از تشخیص رتت ر حرکت حرکتی و استراحتی) ،بهرا

بید رتت ر استراحتی ،گو مدقییت بید رتته ر حرکتهی و

مح سبة ج ب جه یی کهل ،اهط راسهت ،مهد م نهد ر و

س مدقییت نه یی رتت ر حرکتی گاشت است.

سریت حرکت ج ندران ب گور ه

رتته ر

به زة زمه نی
الگوریتم  .2شبه کد محاسبة دورة رفتاری از حالت رفتاری

م ند ر ج ندر گر یا رتت ر حرکت) تقسهیم شهد .بهرا
تشخیص گور هه

گو ه گر برگار تهد ) رتته ر حرکتهی ،گو مدقییهت

) ⃗⃗ ( Data: behavioral mode vector
) ⃗ ( Result: behavioral bout vector
) ⃗⃗ (procedure COMPUTBOUT
1.
) ⃗⃗ (
⃗⃗⃗⃗ 2.
(
)
3.
convert 2 to integer vector
⃗⃗⃗⃗ 4.
⃗⃗⃗⃗ add 1 to the beginning of the
⃗ 5.
⃗⃗⃗⃗ compute cumulative sum of
end procedure

رتته ر تهرض کنهیم قسهمتی از گاگة

حرکت  09نقط متدالی) را جدا کرگ ایهم .بیهد از تخمهی
رتتهه ر جهه ندر ،گر هههر نقطهه از گاگة حرکههت سهه ات ر
] [0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0ایج گ میشهدگ .گر واقه ایه
مق گیر ب صدر

یا ستدن ب جهدو گاگة حرکهت اضه ت

می شدگ که گر آن صهفر ح لهت اسهتراحتی و یها ح لهت
حرکتی است .ههد
س ات ر

ایه اسهت که بهرا ایه  09نقطهة

ستدنی) شبی ب [ ]1,1,1,2,2,2,3,3,4,4,5,5,5را

گر جدو گاگة حرکت ایج گ کنیم ک هر کدام از ای ایهداگ
منحصرب ترگ ،مربدش ب یا گورة رتت ر  98است .ب بهرگار
ح صلشد  ،ب س گ ی میتدان ج ب ج یی و زم ن م نهد ر
ج ندر گر هر گورة رتت ر را مح سهب کهرگ به اسهتف گ از
یملگر  group byگر پ یگ گاگ ) .برا ای منظدر ،نخست
برگار تف ضل را بهرا بهرگار

][0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0

را از هم کم کرگ و بهرگار ] [0,0,1,0,0,-1,0,1,0,-1,0,0به
یا ینصر کمتر از برگار اصلی ایج گ مهیکنهد .به بررسهی
اینک گر کدام قسمته  ،مقدار ینصر مخ لف صهفر اسهت،
F

می گ  Falseو  Tمی گ  Trueاست .سپس ای برگار را به
برگار گوگویی ] [0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0تبدیل میکنهیم.
تیداگ ین صر ای بهرگار از بهرگار اصهلی یها واحهد کمتهر
است ،بن برای بید از اض ت کرگن یدگ یها به ابتهدا آن
برگار ] [1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0ح صل میشدگ .نه یت ا به
مح سبة جم تجمیی ،96برگار []1,1,1,2,2,2,3,3,4,4,5,5,5
ح صل می شدگ ک بی نگر «گور ه
الگهدریتم  .)0گر مثه

ح صل جم طد قدم هه ) و اهط مسهتقیم 01را مح سهب
م نهد ر »

کرگ و سپس از مد ر رسیدن اطی از «مد

ب «ج ب جه یی» بهرا گرک ارتبه ش بهی ایه کمیهتهه و
تخمی سریت ج ندر ،استف گ کرگیم .کمیت هه

حرکهت

برا استنت ج تی لیت روزان ج ندر گر ههر ح لهت حرکتهی
مح سب شد.

مح سب میکنیم .یملگر تف ضل ،ین صر متدالی بهرگار تهد

برگار ] [F,F,T,F,F,T,F,T,F,T,F,Fح صل مهیشهدگ که

گر هههر گورة رتت ه ر  ،مههد

م نههد ر  ،ج ب ه ج ه یی

رتت ر » جه ندر اسهت

ذکرشههدة جه ندر گر سه مدقییههت

نخست یاه گر برگار تد ) رتت ر استراحتی ،س مدقییت

 .2.4همکنش در نقا

همزمان

پدی یی جمییت یه همکهنش ،00مجمدیه ا از رتت رهه و
تراینده
چندی

روانی است ک گر یا هرو اجتمه یی یه بهی
رو اجتمه یی ر مهیگههد

(Backstrom et al.,

) .2006ههم کهنش بهی جه ندران حیه
تحقیق

وحهش ،مدضههدع

سهترگ ا گر ذشهت بهدگ اسهت و روشهه

متیدگ برا بررسی هم کهنش وجهدگ گارگ که گر غ لهب
آنه ت صل بی جفت ج ندر گر یا مد آم ر به ینهدان
متغیر تص گتی وارگ میشهدگ ) .(Long et al., 2014گر ایه
تحقیآ ت صلة یدز-0یدز 2و یدز-0پلن
مح سب شد و آم ر هه

گر نق ش ههمزمه ن

میه نگی  ،می نه  ،کمینه و بیشهین

زارش شد .همچنی ب تدج ب جداییه
گر انته

مشه هد شهد

مسیر حرکت یدز -0یدز  ،2برا بررسی یدامهل
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 .3.2دادههای حرکت

ای جداییه  ،مد ر رسیدن ب ت صلة گو یدز ،متغیر پ س
و متغیره

محیطی و ت صلة یدز -0پلنه  ،متغیهر مسهتقل

گو یدز آسی یی نر  9ته  2سه ل ) و یها پلنه

02

تل ذار تحت مجدز س زم ن محیطزیست ،گر به تآ یهزگ

گر ایه ر رسهیدن اطهی بیه نگر

 GPSگار

احتم ا یدامل مؤثر بر ای جهدایی) بهرازش شهد .مهؤثر
بدگن ت صلة یدز-0پلن

ایرانهی به

همبستگی بی ت صلة یدز-0یدز 2و یدز-0پلن

ب گام اتت گند .ایه گو یهدز تدسهط رگنبنهده

ورونیک س ات آلم ن تجهیز شدند و رگنبنده ب دنه ا

است.

تنظیم شدند ک هر  8س یت مدقییهت جه ندران را ذایهر
 .3هيادهسازی و نتایج

کنند و زم ن ذایر رو سه ی

گر ای قسهمت بیهد از میرتهی محهدوگة مهدرگ مط لیه و
حرکت مهدرگ اسهتف گ  ،نته یر مربهدش به

م هیت گاگ ه

نمدگارهه

 09 ،8و  20تنظهیم شهد.

گو بیههد  X-Y-Timeمسههیر حرکههت هههر س ه

ج ندر شکل 9پ ،) -نش نگهندة رتت ر قلمروشه ن بهدگ و

محدوگة اق مت ،رتته ر حرکهت ،گورة رتته ر و همکهنش

نسبت ب ج ندران مهه جرتی ،ج به جه ییهه

ارال میشدگ.

محدوگة مک نی کدچا و بدون م نهد ر طهد نی گر یها

پیدسهت و گر

منطقة محلی را گاشت انهد .مسهیر گو یهدز شهکل 9الهف) به
 .3.1محدودة مورد مطالعه

تغییرا

مط لیة حرکت ج ندر گر محهدوگة حف ظهتشهدة به تآ گر

کدچاتر را پدشهش گاگ اسهت؛ هرچنهد گر به زة زمه نی

ایران مرکز انج م شد شکل 9الف) .ایه منطقه  ،تدسهط

بزرگتر پ یش شد است .محدوگة اق مت یدزهه مشه ب و

جزلی شبی ب هم هستند .پلن

محدوگة جغراتیه یی

پرووة یدز آسی یی ،09یکی از پنر منطقة مههم حف ظهتشهد

محدوگة اق مهت یهدز )0092/02 km2 0سه برابهر محهدوگة

رمواشا بدگ و گر

 )012/82 km2گر به زة زمه نی مشهترک بهدگ

برا یدز است .کدیر ب تآ ،منطق ا

قسمت شم غربی ،غربی ،جندبی و جندبشرقی ب صدر
کدیر همدار و گر گیگر قسمته کدهست نی و تپ مه هدر
اسهت ) .(Amiraslani & Dragovich, 2011ارتفه ع منطقهة
ب تآ گر ب زة  0190ت  2628متهر به میه نگی  0266متهر و
انحرا

میی ر  992متر از سطح گری است .ارتفه ع زیه گ از

سطح گری ب یت ب رش ن گر و اتزایش گرجة حهرار

ههدا

اق مت پلنه

است .سطح محهدوگة اق مهت یدزهه به 62گرصهد از سهطح
همپدش نی گاشت شکل 0الف).

محدوگة اق مت پلن
تقریب ا همة گاگ ه
ی شک

گر گاگ

00

 GPSگارا مش هدا

ازگست رتت

هستند .گلیل اصلی آن وجدگ مه ن بهی

یرند و م هدار است .میزان مش هدا

ازگسترتت  0/2و

 2گرصد ب ترتیب بهرا یهدز  0و یهدز  2بهدگ .مشه هدا

شد است .جه ندران ،به اصهد،

ازگست رتت یمهدت ا یها قهدمی  09سه یت) و بیضه ا گو

یدزآسی یی و پلن  ،برا بق ب یستی ادگ را ب ایه شهرایط

90گرصهد مشه هدة

گر بیشتر روزه

س

تطبیآ گهند .کدیر ب تآ ب زیرس اته

بشرس ات شه مل

قدمی  20س یت) بدگنهد .گاگة پلنه
ازگسترتت به  029شهک

بزر را ه  ،شهره و روست ه اح ط شد است ک شهرایط را

قدمی گاشت .شک

بههرا پراکنههد ی یههدزآسههی یی گشههدارتر مههیکنههد .شههبکة

گلیل کمی زیر تپ ه و صهخر هه و انسهداگ مسهیر رؤیهت

حمل ونقلی مج ور ب زیستگ یهدز ،اطهر مهرگ براسه
تص گ

ج گ ا گر یدز را اتزایش میگهد .تیداگ زیه گ از

یدزه

آسهی یی  2قهالگ از  21-21قهالگ یهدز) ،بهر اثهر

تصهههه گت

جهههه گ ا گر ایهههه محههههدوگ تلههههف

شد اند). (Mohammadi & Kaboli, 2016

م هدار ه

ه

یها قهدمی و  02شهک
تراوان گر گاگة پلن

گو

میتدانهد به

 GPSب شد .همچنی ب تدج به اینکه پلنه

بیشتر گر ح لت حرکتی بدگ است ،مه ن از ااهذ مدقییهت
 GPSشد است ) .(Moen et al., 1996گر صهدر
مش هدا

وجهدگ

ازگسترتت  ،گرونی بی ،زیرنمدن یر ی تقسهیم

مسیر حرکت گر شک

ه

بزرگ می تداند صدر

برا حف گاگ از روش گرونی بی اطی استف گ شد.

یهرگ.
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گو یدز از ت ری  6اسهفند  0982ته  0تیهر

رگنبنده

 0989زمست ن ،بهه ر و ت بسهت ن) به مهد

092روز ههر

رگنبنهد به طهدر متدسهط  980مشه هد ) ،گاگ را گری تههت

 .3.3رفتار حرکت
زنجیرة پنه ن م رکد  ،احتم

هر ح لت حرکتهی را گر

گاگة ج ندر تخمی زگ و ب روش ویتربی ،مسیر حرکت ،ب

کرگند و ای ت زم نی اگام گاشت ک جسد یکهی از یدزهه

گو وضییت استراحتی و حرکتی طبق بند شد .برا یدز،0

ایرانی مدرگ رگی بی گر ایه مط لیه شهک ر

ح لت حرکتی ب تدزی احتم لی م ب می نگی طهد قهدم

شد  ،ی تت شد .همچنی حرکت یدز 0بیهد از براهدرگ به

اسههت ندارگ 1/9

ک تدسط پلن

متدقف میشدگ گر ایه لحظه ت صهلة

مسیر حرکت پلن

گو ج ندر کمتر از  2کیلدمتر بهدگ اسهت) .سهپس رگنبنهد

 1/96اطه
اط

اسههت ندارگ  )1/16و انحههرا

است ندارگ  )1/12و تدزی زاویة چراش متمرکزتهر

پ رامتر تمرکز

گر ت ب چگ لی وان-م یزز  1/62و اط

نیز

است ندارگ  )1/29تخمی زگ شد .ب یبه رتی په رامتر تمرکهز

م نند یدز 2رگنبندش بدون حضدر ادگش ی تت میشهدگ

وان-م یزز نزگیا ب یا است.

یدز 2مدتی بید بدون حضدر یدز 2ی تت میشدگ .پلن
و نه یت ا کل گاگة حرکت از سهنجند هه

 GPSجمه آور

برا پلن  ،ح لت حرکتی ب تدزی احتم لی م ب می نگی
طد قدم  1/9اط

شدند.
براس

گاگ ه

بدگ و می ن

02

گر انته

 ،GPSحرکت گو یهدز تقریبه ا مشه ب
بلندتر

 1/29اط

است ندارگ  )1/12و انحرا

است ندارگ

است ندارگ  )1/10و زاویة چهراش متمرکزتهر

مش هد  02متر اسهت.

پ رامتر تمرکز تدزی وان-م یزز  0/92گر ح لت حرکتهی و

ت  02/9کیلدمتر) ،بهی آنهه

 1/26گر ح لت استراحتی) تخمهی زگ شهد .گر گاگة یهدز،

ت صلة آن ه گر مد

هر چند جداییه

ب ز مش هداتیش ن وجهدگ گاشهت شهکل 9پ-

ث) .گو یدز احتمه ا بهراگر و یضهد یها اه نداگ بدگنهد.
نر ب جزء گر زم ن التال  ،09میمد ا ترگ را هستند

یدزه

) گر ت ب چگ لی احتم

 226مش هد حرکتی و  090مش هد استراحتی طبقه بنهد
شدند و اکثر مدقییته
گاشتند .ا رچ هیچ ااتال

حرکتی گر ب زة  11الهی  09قهرار
مینه گار بهی رتته ر حرکتهی

انفراگ حرکت می کنند .یدزه

براگر بیهد از

یدز ی پلن ) گر طهد روز سه یت  )09 - 8 – 1ی تهت

اینک از شیر م گر رتت میشدند ،یا التال

تشهکیل گاگ

نشد تست ک -اسهکدر p = 0.131 :بهرا یهدز  0و

و ب صدر

و ب هم میم نند ) .(Kingdon, 2015ازای رو گر اینج تقهط
گاگ ه
تحلیل ه

 0.233برا پلن ).

حرکت یدز نخست ب یندان نم یندة هر گو یدز گر

گر مههد زنجیههرة پنهه ن مه رکد  ،از میه ن متغیرهه

ارتب ش حرکهت به محهیط و مق یسه به پلنه

محیطی ،تقط سریت ب گ ،متغیر بهبدگ گهنهدة مهد پ یه گر

استف گ شد است ،زیرا گاگ هه

آن ه هه

بهزرگ 20

یدز ،0میرتی شد .تأثیر سریت ب گ تنهه گر زمه ن تغییهر از
وضییت استراحتی ب حرکتهی و اسهتراحتی به اسهتراحتی

س یت نداشت.
طبههآ گاگ هه

 ،GPSمسههیر حرکههت پلنه

 282روز،

تقریب ا گو برابر زم ن مسیر یدزه را پدشش مهیگههد .بهرا

مؤثر بدگ .ب اتزایش سریت ب گ ،احتمه

تغییهر از وضهییت

اسههتراحتی بهه حرکتههی کهه هش و احتمهه

م نههد ر گر

ب یدزهه مق یسه شهد  ،گاگة

وضییت استراحتی اتزایش ی تت .تنه ارتف ع ب یندان متغیهر

ب به زة زمه نی مشهترک به یهدز بریهد شهد اسهت.

مؤثر بدگ .ای تأثیر تنه

تحلیل ه یی ک مستقیم ا پلن
پلن

=p

مسیره

پلن

و یدز ،0بید از گرونی بی اطی به ترتیهب

 809و  009مش هد گاشتند .بید از بهرش مسهیر پلنه

به

بهبدگ گهندة مد پ ی گر گاگة پلن

گر زم ن تغییر از وضییت حرکتی ب استراحتی و م ند ر
گر وضییت حرکتی مؤثر بهدگ .به اتهزایش ارتفه ع احتمه

ب زة زم نی مشترک ب مسیر حرکهت یهدز  012 ،0مدقییهت

تغییر از ح لهت حرکتهی به اسهتراحتی اتهزایش و احتمه

همزم ن ب قی م ند.

م ند ر گر ح لت استراحتی ک هش ی تت.
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 .3.4دورة رفتاری
گر گاگة یدز ،ب استف گ از االصة آم ر ه
شد گر گور هه

حرکت مح سب

استراحتی گاشت  9/2-1کیلدمتر) .سریت ج ب ج یی یدز0

م نهد ر گر

گر وضییت حرکتی ،1/02 km/day ،کمیبیشهتر از سهریت

گور استراحتی  00/9سه یت گر به زة  69-8سه یت) ،گر

حرکههت پلن ه

 )km/day 1/92بههدگ .گر گورة اسههتراحتی،

ح لیک برا گورة حرکتی  20/20س یت گر به زة 022-2

سریت یدز از پلن

س یت) ،تقریب ا گو برابر گورة استراحتی بدگ .گر گاگة پلنه ،

 )km/day 1/19شکل 2ب).

می نگی مد

رتته ر  ،میه نگی مهد

تغییرا

بسی ر بزرگ تر

 90-1کیلدمتر) نسهبت به گورة

بیشهتر بهدگ  km/day 1/16گر برابهر

م ند ر گر گورة استراحتی  91سه یت گر

ب زة  69-1سه یت) ،گر حه لیکه بهرا گورة حرکتهی 98

 .3.5همکنش در نقا

س یت گر محدوگ  029-1س یت) ،تقریبه ا گو برابهر گورة

گو یدز بیشتر زم ن ادگ را گر الهتال

استراحتی بدگ .تدزی کمیت ج بج یی شهکل 2ب) یهدز و

ت صههلة جههدایی آنه ه  02متههر بههدگ و تقریب ه ا 82گرصههد از

گر گو گورة رتت ر ب طهدر چشهمگیر متمه یز بهدگ

زم نش ن را گر ت صلة  011متر از هم ذراندنهد .از اواسهط

پلن

تست تی .)p < 0.01 :یدز متدسط ج بجه یی 22/9کیلهدمتر
گر گورة حرکتی و  9/2کیلدمتر گر گورة اسهتراحتی گاشهت.
ج بهه جهه یی کههل گر گورة حرکتههی ب ه ز تغییههرا
بزرگ تر

بسههی ر

 29/9-0/2کیلدمتر) نسبت به گورة اسهتراحتی

گاشههت بهه ترتیههب  8/0-2/2کیلههدمتر) .پلنهه

متدسههط

ج ب ج یی  22/8کیلدمتر گر گورة حرکتی و  1/8کیلدمتر گر
گورة استراحتی گاشت .ج ب ج یی کل گر گورة حرکتی به ز

الف

همزمان
به سهر برگنهد :می نهة

اههرگاگ شههکل 9ث) ،الههتال ضههییفتههر شههد و براسه
گاگ ه

رگی بی ،چندی جدایی ب تداصل بلند ،بهی گو یهدز

ر گاگ ک نه یت ا ب مرگ یدز 0منجر شهد .گر به زة مشهترک
مش هدا
یدز 0و پلن

یدز 0و پلن  ،کمین  ،می نگی و بیشین ت صل بهی
 02/20 ،1/06و  02/09کیلدمتر بدگ .شک ر یهدز

 0تدسط پلن  ،گر نخستی به زة  8سه یتی کمتهری ت صهل
مش هد شد گر گاگ ه

حرکتش ن صدر

رتت است.

ب

شکل  5الف .نمودار پراکندگی ،ارتباط بین مدت ماندگاری و جابهجایی کل در دورههای رفتاری طبقهبندی شده براساس حالت رفتاری را
نمایش میدهد .خطها با استفاده از برازش رگرسیون خطی به دادهها ترسیم شدهاند .شیب هر خط ،تخمین پایداری از سرعت هر جانور
در هر «حالت رفتاری» است .ب .نمایش تصویری جابهجایی کل و خط مستقیم حرکت جانور در دورة رفتاری حرکتی (دایرة توپر) و
استراحتی (دایرة توخالی).

بومشناسی حرکت یوز آسیایی و پلنگ ایرانی در ...
فرید چراغی و همکاران
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شکل  .2نقشة منطقة مطالعهشده و نمودارهای سری زمانی مختصات و فاصلة جفت-جانور .الف .نقشـة منطقـة مطالعـهشـده بـه همـراه
الیههای مکانی مسیر انسانرو ،بزرگراه ،روستا ،منابع آب و مسیرهای جانور .مسیرهای ائتالف یوزها تقریباً مشابه است .در مکانهایی کـه
یوزها جدا شدهاند ،این تمایز رنگ مشخص است .دیتوم :بیضوی  ،WGS84سیستم تصویر ،UTM :زون 40 :شمالی .پـایین سـمت چـ :
مقایسة محدودة اقامت یوزها و پلنگ در بازة زمانی مشترک .یوز محدودة اقامت بزرگتری ،تقریباً سه برابـر محـدودة اقامـت پلنـگ دارد.
سطح محدودة اقامت ائتالف یوزها  92/2درصد از سطح محدوده اقامت پلنگ را میپوشاند .ب .راهنمای نقشه و نمودارها پ-ت .پروفیـل
سری زمانی مختصات  xو  .yث .سری زمانی جدایی های هر جفت جانور .در (ت-ث-ج) ،مسیرهای حرکت به بازة زمـانی مشـترک بـرش
داده شده و در (ج) فواصل در موقعیتهای همزمان در ساعتهای  00و  8:00و  26:00محاسبه شدهاند.

انتخ ب مد ر رسهیدن ت صهلة یهدز -0پلنه
مستقل) و متغیره

متغیهر

محیطی متغیر مستقل) بر ت صهلة یهدز

 .4بحث و نتيجهگيری
ای تحقیهآ به تحلیهل گقیهآ حرکهت گو دنه گر اطهر

-0یدز  2متغیر پ س ) ،ب انتخ ب مدلی ب ته ب گرجه گو

انقراض از بید مک نی می پرگازگ .ب ب که ر یر روش هه

ت صل ت آب ،ت ب گرج گو ارتف ع و رابطه اطهی ت صهل

آم ر و مک نی ب گاگ حرکت یدز و پلن  ،رتته ر حرکهت

یدز -0پلن
-0پلن

ب یندان متغیره

مؤثر منجر شد .ت صلة یهدز

ج ندران و ارتبه ش حرکتشه ن به یکهدیگر و به متغیرهه

بیشتری واری نس مدجدگ گر متغیر پ س را تشریح

محیطی ارال شد است .یدزه سترة وسهی تهر از منطقهة

جهدایی گو

بی ب نی ب تآ را نسهبت به پلنه

پدشهش گاگ انهد .هم ننهد

آتریق ییش ه ن ،یدزه ه

آسههی یی شههک ر ره یی ب ه

کرگ .ای مدضدع بدی مین اسهت که احتمه
یدز ،وقتیک پلن

ب آنه نزگیاتر بدگ ب بیشینة احتم

گر ت صل  1/2کیلدمتر) ،بیشتر شد اسهت .بهریکس ،یدزهه
گر تداصل می نی ت آب و ارتف ی

متدسهط تهراکم بیشهتر

طیم ) ،احتم جدایش ن کمتر بدگ است.

همت ه

حرکت وسی

02

هستند ک کهل زیسهتگ پیرامهدن اهدگ را

08

مههیپیم ینههد ) .(Moqanaki & Cushman, 2016بیههد از
چه ر و نیم مه رگیه بی ،الهتال

گو یهدز ،حرکهت تقریبه ا

یکس نی می ن ت صل  02متر) بروز گاگ و یدز که گقیقه ا
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تابستان 7931

بررسی شد ،نم ینهدة حرکهت ههر گو بهدگ .گر محیطهی به

استراحتی محدوگ به به زة  8سه یت بهی مشه هدا

بهدگ.

جمییت کم و پراکند از یدز ،حرکت آنه اس س ا ب اجتن ب

آتریق یی بیشتر روز ت 61گرصد گر روزه

رم)

از زیرس ات ه

یدزه

بشرس ات همرا بهدگ .محهدوگة اق مهت

را استراحت میکنند ) (Bothma & Walker, 2013و بیشتر

شم لی و شرقی مح ش شد اسهت

ضییف از

یدزه تدسط بزر را ه

و یدزه هر هز نزگیهاتهر از  2/2کیلهدمتر به بزر هرا هه
نشههدند .یدزههه گر محههدوگة  0011کیلدمترمربهه

91/8

کیلدمتر شم لی ت جندب و  91/2کیلدمتر غهرب به شهر )

گر صبح زوگ و غروب تی
احتم

قد تر ح لت اسهتراحتی گر طهد شهب )20-09

نسههبت بهه نیمهه شههب  )11-8:11و روز )8:11-09:11
مالحظ شد .ب تدجه به اشها و بی به نی بهدگن منطقه

حرکت ب ز شتی گاشهت و یمهدت ا گر محهدوگة کدهسهت نی

می نگی گم

قسمت شم لی منطق  ،ب چندی سفر طهد نی حلقه ا به

 ،)2112احتم ا یدزهه

کد ه
صر

هستند .یا سیگن

روزان  22گرج ب بیشین  09گرج گر س
آسهی یی بیشهتر روز را اسهتراحت

جندب غربی ،حرکت کرگ انهد .زمه ن نسهبت ا کمهی

می کنند .بن برای وضییت اسهتراحتی ،مهی تدانهد به ز ا از

شهم لی-جنهدبی

زمه ن به حرکهت محلهی سهریت کمتهر از  )2 km/dayو

تم یل ب م ندن گر من طآ مرکز و شم لی

بزرگتر ،ی م نهد ر گر

نداحی همدار بی رشهت کهد هه

شد است .پلن

کدهست نی منطقه به تآ را گاشهت اسهت و هر هز به چنهد

احتم ا مرتبط ب هضم طیم ه

یا س یت برا شک ر ،تفسیر شدگ.

کیلدمتر بزر را نزگیا نشهد که بیه نگر اجتنه ب آن از
ین صر انس نی است.

شیب ر رسیدن ج ب ج یی بر مد م نهد ر گر حهی
حرکت ب ترتیهب  1/09 km/hو  1/92 km/hبهرا یهدز و
29

رتت ر اجتمه یی و حرکتهی یهدز آتریقه یی ،به م گ ه ن

پلن  ،تخمینی پ یهدار از سهریت حرکهت بهدگ .گر گورة

اجتم ییتهر و غیرمهه جر،20

حرکتههی اسههتثن یی ،یههدز  091کیلههدمتر را گر  00/2روز گر

رب س ن ن بیهمته اسهت .نرهه میمهد ا از قلمهرو

منطقة حف ظتشد ب تآ) حرکت کرگ اسهت .یهدز بهی 9

منفرگ 06و کدچ را 21و نره
گر بی

کدچا ادگ  92ته  81کیلدمترمربه ) گته ع مهیکننهد یه
شن ور ،22نهداحی وسهی تهر را پدشهش مهیگهنهد،

نره

نقطهة حسه

 ،گر قسههمتهه

شههم -غربههی و مرکههز

محدوگ اق مت ،احتم ا برا شک ر طیم به طهدر پیدسهت

گرح لیک م گ ه قلمرو را نبهدگ و نهداحی وسهییی -21

رتههتوآمههد کههرگ  ،امه مههدتقیتی گر شههک ر نداشههت اسههت.

 9111کیلدمتر مربه ) را طهی مهیکننهد .متدسهط محهدوگة

طد نی مش ب  021کیلهدمتر) از یهدز هزارش

شن ور گر سرنگ تی آتریق  222کیلدمتر مربه اسهت

نره

) .(Gottelli et al., 2007یدزه

آسی یی گر ای مط لیه به

حرکته

شد ) ،(Farhadinia et al., 2013هر چند آن حرکت بهرا
چندی منطق حف ظتشد بهدگ اسهت .پلنه

اتص

گر 2

بیش از  0092کیلدمتر مرب  ،بیشتر شبی ب م گ ه ن مهه جر

گورة حرکتی استثن یی ،محدوگة اق متش را میپیم یهد .گلیهل

آتریق یی حرکهت کهرگ انهد .ههر چنهد شهرایط زنهد ی گر

ای جستجد میتداند ن من سب بدگن زیستبدم و جستجد

سرنگ تی ،یمدت ا ب صهحرا به تآ به طیمه کهم متفه و
است .یالو بر ای  ،محدوگة اق مت هزارش شهد گر ایه

مداوم پلن

برا طیم ب شد.

مؤثر بدگن ت صهلة پلنه -یهدز 0گر ر رسهیدن اطهی،

مط لی کدچاتر از محدوگة اق مت زارش شد برا یها

بی نگر ندیی جهذب گور ا بهی پلنه

و الهتال

یدزهه

م گ یدز آسهی یی و سه تدله  9911کیلدمترمربه ) و یها

است .تشخیص اینک یدزه ب نزگیا شهدن پلنه

از ههم

التال

از  9یدز نر آسی یی  0811کیلهدمتر مربه ) گر سه

س بدگ است ).(Farhadinia et al., 2013
ش ی ن ذکر است ک گقت گر شن س یی رتته ر حرکتهی و

گور شدند ی پلن

وقتیک التال

ضییف شد  ،به یدزهه

نزگیا شد  ،غیرممک است .ایه جهذب ،گر میه ن گیگهر
اِلم نه

زیست بدم ش مل ارتف ع و ت صل ت آب ،ی ملی بر

بومشناسی حرکت یوز آسیایی و پلنگ ایرانی در ...
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جدایی گو یدز بدگ است .جستجد برا جفت یهر و زاگ
و ولد ،ی اثرپذیر از حضهدر گیگهر یدزهه

دن ه

پراکند و ب محدوگة اق مت بزرگ م نند یدز ک تی

نهر ،یدامهل

نیست ) .(Durant et al., 2016برا حف ظت از گو دن گر

ممک ام غیرمحتمل بر جدایی گو یدز اسهت .زیهرا تیهداگ

ح

انقراض میتدان فت که منطقهة به تآ به نظهر یها

یدزه گر منطقة ب تآ بسی ر محدوگ است.

زیست بدم من سب برا پلن

20

شک ر ران را
شک ر ران می نی

22

پلن ) ،ب ایجه گ وحشهت و شهک ر

یدز) ،از رشد آنه مم نیهت مهیکننهد.

است ،گرح لیک مح تظت از
متصلکنند بی به تآ

یدزآسی یی وابست ب ایج گ راهروه

و من ه طآ حف ظههتشههد گیگههر ،ی ه سههترش زیسههتبههدم
جندبی است

ای ایج گ وحشت و شک ر ب تغییر گر رتت ر حرکت ،نحهدة

حف ظتشد ب تآ ب کد ه

استف گ از زیستبدم ،تدزی و تراوانی 29شهک ر ران میه نی

) .al., 2016; Moqanaki & Cushman, 2016ایج گ تضه

منجهر مهیشهدند ) .(Ritchie & Johnson, 2009تغییهر گر

حف ظت شد مخصد ،ای

تدزی زاویة چراش یدز  0بید از نخستی جدایش از یدز

از آنه است ).(Durant et al., 2016

 2میتدانست ب گلیل ندیی آسیب جسهمی ب شهد .براسه
زارش ه

ب طدر سه ات ری تت ،

شف هی میدانی ،ای پلن

از یدز شک ر شد تغذی نکرگ است ک بی نگر شک ر بهرا
رقیب است .پلن

حذ

شک رش را هد

)(Farhadinia et al., 2018

و گر مدرگ یدز 0م هیچ ه مهدرگ ههد

قهرار نگرتته انهد.

یههالو بههرای  ،گر زم ه ن رویههداگ ش هة طیمههة گیگههر گر
محدوگ ی تت شد که احتمه ا پلنه

از آن تغذیه کهرگ

است.
تهدید اصلی پلنه

گر ایهران ،ااهتال گر زیسهتبهدم،

تیقیب و شک ر غیرمج ز تدسط انس نه است .یدزه یالو
بر مداجه ب ایه ریسها هه  ،شهدیداا نسهبت به پلنه
آسیبپذیرند .حذ

شک ر ران را

 .5تشکر و قدردانی
ندیسههند ن از برن مههة تدسههیة س ه زم ن ملههل 90و س ه زم ن

حی

وحش ،99برا تنیه ور و تخصهص جمه آور گاگ

تشکر میکنند .ب ویژ از جن ب آق

شک ر ران را

هدم جدک ر و جهداگ

نجفی از پرووة حف ظهت از یهدز آسهی یی و لهدک هه نتر و
استف ن استروتسکی از ج می حف ظت از حی
همک ر و نظره

وحش برا

س زندة ایش ن گرب رة زیسهتبهدم یهدز

آسی یی قدرگانی میشدگ.
یادداشتها
Panthera leo persicus
Panthera tigris virgata
Acinonyx jubatus venaticus
Panther pardus saxicolor
Lynx lynx dinniki

کدچا تر و گر برای مداق ب تزلز زیسهتگ و انقهراض

مههیتدانههد به ازگیه گ طیمه هه

پهروو  ،پهرووة

حف ظت از یدز آسی یی 92برا هم هنگی ،ج میهة حف ظهت

می نی 28می انج مد که اهدگ به شهک ر بیشهتر طیمه هه

) .2015; Prugh et al., 2009حههذ

حف ظت

22

ب شهیدع شهک ر ران

محلی ای طیم ه منجهر مهیشهدند

دن از گیگر ابزاره

محیطزیست ،برا حم یت م لی از گاگ ه

ب طدر سه ات ری تت م هیچه هه

قرار میگههد

(Farhadinia et

(Conner & Morris,

شههک ر ران می ه نی

کدچههاتههر و همچنههی

بی نج مد ک ادگ ب شک ر گام اهلی منجهر

شد و مستید کنتر مرگآور 26است.
صهههی نت و حف ظهههت از منه ه طآ حف ظهههتشهههد  ،از
کلید تری ابزاره گر حف ظت از تندع زیستی 91است .ههر
چند ایه رویکهرگ بهرا بسهی ر از دنه هه  ،مخصدصه ا

1.
2.
3.
4.
5.

 .9قفق ز  ،)Caucasusن حی ا گر مرز آسی و اروپه میه ن
گری

ازر و گری

سی است ک رشت کد قفق زگرآن

واق است.
7. Habitat
8. Conservation
9. United Nations Development Business
10. World Conservation Society
11. International Union for Conservation of Nature
12. www.cacp.ir
13. GPS Collar
14. GIScience
15. Ecology
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42. Significant
43. Conservation of Asiatic Cheetah (CACP;
www.cacp.ir)
44. Gap
45. median
46. coalition
47. Wide-ranging
48. Habitat generalist
49. Solitary
50. Nomadic
51. Sedentry
52. floater
) تخمینهی اسهت کهrobust  منظدر از تخمهی پ یهدار.29

.نب شد

) حسoutlier نسبت ب اط ت حش

54. Apex-predator
55. Meso-predator
56. Abundance

گر

 کفته ر و شهغ،  هر چند حضدر هرگ ا کسهتر.22
.منطق ب تآ تهدید برا یدز محسدب نمیشدگ

meso-predator

، ب ای پدید گر زیسهت بهدمشن سهی.28
. می دیندrelease

59. Lethal control (

کشت ر ج ندر تدسط انس ن برا کنتر

)جمییت
60. Biodiversity
61. UNDP (united nation development plan)
62. Conservation of Asiatic cheetah project (CACP)
63. WCS (wildlife conservation society)
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16. Computational movement analysis (CMA)
17. Mobility
18. Movement ecology

. قسمته یی ک ج ندر رتت ر حرکت ث بتی گاشت است.06
20. Brownian bridge kernel

 زم ن روز را یا آم ر گایهر اProduct kernel  روش.20
.گر نظر می یرگ
22. Single-linkage cluster analysis
23. Local convex hulls
24. Convex hull
25. Characteristic hull
26. Isopleth
27. 100% minimum convex polygon (MCP)
28. Energetics
29. Time budgeting
30. Segmentation
 متراطهه ) نسههبت بهه01  بهه حههدوگGPS ههه

.کمی گارگ

 گاگ.90

 ت چند کیلدمتر) اطARGOS

32. Resting
33. Moving
34. Encamped (resting) behavior
35. Uniform distribution
36. Skewness
37. Concentration (kappa)
 یه گورbehavioral bout نی کلمه

 گر بدم شن سی مک.98

.رتت ر استف گ میشدگ
39. Cumulative sum
40. Beeline
،(wildlife interaction)

وحهش

همکنش حی

 کلم.00

) ی ه پدی ه ییinterdependence برهمبسههتگی حرکههت
گیهههد

) گر تحقیقه هgroup dynamics جمییهههت
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