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 :چکیده

ی هاطعمهذایی جای دارد. تخریب زیستگاه و کاهش ای پرچمدار است که در رأس هرم غگونه Panthera pardus saxicolorپلنگ ایرانی 

ی مطلوبیت سازمدلی پلنگ ایرانی را ضرورت بخشیده است. در این پژوهش، هاستگاهیزی اخیر، ارزیابی و حفاظت هاسالویژه در جمعیت این گونه به

 افتهیمیتعمی حضور و همچنین مدل خطی هادادهاده از و با استف QGIS افزارنرمزیستگاه پلنگ ایرانی در منطقۀ گیسکان استان بوشهر به کمک 

(GLM)  افزارنرمدر  یمنف یادوجمله عیتوزبا R  افزارنرمدر  ی حضور/ عدم حضور انجام گرفت.هادادهبرپایۀ QGIS  ،با استفاده از نقشۀ توپوگرافی

شد.  هیتهستاها و مناطق مسکونی، نقشۀ پیوستۀ پراکنش جمعیت ی طبقات ارتفاعی، شیب و جهت جغرافیایی و نیز نقشۀ موقعیت مکانی روهانقشه

ی الزم نیز پس از استخراج و تطبیق با هاهیالشد و دیگر ثبت  افزارنرمی میدانی در هابرداشتسپس مختصات جغرافیایی نقاط حضور براساس 

نقشۀ نهایی  سپس اعتبارسنجی مدل انجام گرفت و .شدند رستری و میتقسی مختلف هاکالسبه  هاهیالهر کدام از مشاهدات عینی تهیه شد و 

 در مراحل مختلف، سپس و شد اجرا مستقل یرهایمتغ ۀهم با مدل، ابتدا افتهیمیتعمدر مدل خطی  مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی تهیه شد.

 عدم /حضور در داریمعن یرهایمتغاثر  با یینها لمد تا شدند حذف منطقهدر  پلنگ حضور عدم /حضور بر داریمعن ریتأث نیکمتر دارای یرهایمتغ

قطعات زیستگاهی پلنگ ایرانی در سراسر منطقه پراکنده است. با توجه به کاهش شدید  نیترمطلوبنتایج نشان داد که .شود مشخص پلنگ حضور

به منابع آبی با توجه به  ترکینزدیا در فواصل  قهخصوص بز در مراتع این منطی خانگی بههادامی هاگلهی پلنگ در منطقۀ گیسکان و وفور هاطعمه

ی شمالی، ارتفاع هاجهتدر  هاستگاهیزبر آن، . افزونابدییمموقعیت گرم و خشک منطقه و نیاز آبی زیاد زیستمندان آن، مطلوبیت زیستگاه افزایش 

ی روستایی نیز بیشترین مطلوبیت را هاسکونتگاهمتری  2611ا ت 0111متر از جاده و فاصلۀ  0111درصد و فاصلۀ تا  01-66 متر، شیب 0111بیش از 

 داشتند. 

 GLM ،QGISمدل  یستگاه،ز یتمطلوب یسکان،گ یرانی،بوشهر، پلنگ ا واژگان:کلید 

 

                                                 
 ایمیل:                                                16000260666نده مسئول؛ تلفن: نویس smamininasab@yahoo.com 
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 مقدمه .1

دیدگی جدی آسیبدلیل بهدر چند دهۀ اخیر 

ی حیات وحش کاهش هاگونه، بسیاری از هاستگاهیز

، رونیا از(. Gerrard et al., 2001) اندافتهی

با مطالعات ارزیابی و ارائۀ طرح  هاستگاهیزشناسایی 

جلوگیری از  منظوربهی حفاظتی و مدیریتی هابرنامه

ضروری  هاگونهتخریب آنها و همچنین حفاظت از 

 ,.Mack et al., 1997; Anderson et alاست )

 توانیمی زیستگاه سازمدلبر آن، با (. افزون2000

 ترقیدقستی مناطق و نقاط داغ زیستی را تنوع زی

 & Gavashelishviliیی کرد )شناسا

Lukarevsskiy, 2008.)  ارزیابی زیستگاه برای

ی در معرض هاگونهی بحرانی و هاستگاهیزحفاظت از 

خطر نیز از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است 

(Engler et al., 2004.) باید با شناخت  رونیاز ا

در انتخاب و مطلوبیت زیستگاه،  مؤثر عوامل

ی هابرنامهی زیستگاه ترجیحی برای هایژگیو

 ,.Pausas et alحفاظتی و مدیریتی مشخص شود )

، هاستمیاکوس، بازسازی هاگونهزیرا مدیریت  (،1995

آنالیز پویایی جمعیت و تعارض بین انسان و حیات 

 ی مطلوبیت زیستگاه بستگی داردسازمدلوحش به 

(Hirzel & Guisan, 2002; Athreya et al., 

2011.) 

ی مختلفی برای ارزیابی هامدلو  هاروشتاکنون 

( Omidi et al., 2010است ) شدهزیستگاه معرفی 

است   SDMاینهگو توزیع یسازمدلکه یکی از آنها، 

 مختصات در هاگونه حضور عدم حضور یا رابطۀ که

 یرهایمتغ یریگندازها را با آنها یی پراکندگیایجغراف

 یا ی آماریهامدل قالب در گونه، هر یطیمح

 به کند وشناسایی می ینیماش یریادگی یهاروش

 محیط در گونه یا عدم حضور حضور ینیبشیپ

این اطالعات در  (.Franklin, 2010) پردازدیم

 اتیح تیجمع مدیریت و زمینۀ اهداف حفاظت

 بر ختلفم یهاتیفعال ریتأثی نیبشیپوحش و 

 دارد زیادی تیاهم منابع مدیریت برای هاستگاهیز

(Mondal et al., 2013.)  

 saxiolor Panthera pardusپلنگ ایرانی، 

هرم غذایی است و  رأسجثه در گوشتخواری بزرگ

 دیآیمبه شمار  هاستمیاکوسدر پرچمدار  گونۀ

(Gavashelishvili & Lukarevsskiy, 2008.) 

( فهرست ENۀ در معرض خطر )این گونه در طبق

و  (IUCNاز طبیعت ) سرخ اتحادیۀ جهانی حفاظت

ی هاگونهکنوانسیون منع تجارت  Iنیز ضمیمۀ 

با  گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض قرار دارد.

توجه به وجود جمعیت قابل قبولی از زیرگونۀ پلنگ 

 ;Kiabi et al., 2002)ایرانی در کشور 

Khorozyan & Abramov, 2005, 2007 ،)

آن را نمایۀ خوبی برای ارزیابی مطلوبیت و  توانیم

 ,.Farhadinia et alسالمت زیستگاه نیز برشمرد )

رو حضور این گونه در زیستگاه، از این (.2015 ,2009

ۀ غنای آن زیستگاه و عاملی برای حفظ دهندنشان

ی پستانداران منطقه هاگونهتعادل و افزایش موفقیت 

 Edgaonkar, 2008; Fattebertرود )ر میبه شما

et al., 2015)  ی زیستگاهی هایازمندینو آگاهی از

 اتیحآن برای تعیین مطلوبیت و حفاظت جوامع 

 & Gavashelishvili) استبسیار مهم  وحش

Lukarevsskiy, 2008; Bashir et al., 2014; 

Jacobson et al., 2016; .) 

طبیعت اکولوژیک خود دلیل بر آن، پلنگ بهافزون

ی مختلف هاطعمهو  هاستگاهیزقادر به سازگاری با 

است و تغییرات رفتاری زیادی را در مجاورت انسان و 

. این گونه از دهدیمی انسانی نشان هاستمیاکوس
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و از گوشتخوارانی است که  سانانگربه نیترفراوان

 تحقیقات زیادی دربارۀ آن انجام گرفته است؛ از جمله

(Kiabi et al., 2002; Ghoddousi et al., 

2008; Farhadinia et al., 2009; Omidi, 

2010; Sanei et al., 2011; Erfanian et al., 

2013; Farhadinia et al., 2015; Ebrahimi et 

al., 2017; Jafari et al., 2018; Naderi et al., 

زمانی این گونه بیشترین پراکنش را در  (.2018

میانه داشت؛ اما بعد از اواسط قرن بیستم در خاور

ۀ تخریب زیستگاه جمعیت واسطبهبسیاری از مناطق 

گسترش  (.Vereschagin, 1959آن کاهش یافت )

ی اخیر و تخریب هاسالی مختلف زمین در هایکاربر

ی طعمه هاگونه، افزایش شکار و کاهش هاستگاهیز

(Sanaei et al., 2011, 2012و تعارض ان ) سان و

( از عواملی است Barua et al., 2013حیات وحش )

که بقای این گونه را در مناطق مختلفی از گسترۀ 

پراکنش آن در کشور با مخاطرات جدی مواجه کرده 

  است.

حفاظتی  منطقۀ هشتاکنون هم بوشهر استان در

 سه همچنین و هکتار 047744 مساحت چهارگانه با

 وجود هکتار 008266 وسعت با ممنوع شکار منطقۀ

 –دارد. حضور پلنگ در مناطق خاییز، تنگ باهوش 

شاهزاده ابراهیم و کوه سیاه ثبت شده است که هر 

سه منطقه در مجاورت منطقۀ گیسکان شهرستان 

 دشتستان یا به فاصلۀ طبیعی اندک از آن قرار دارند

ۀ ادارۀ کل حفاظت محیط منتشرنشدی هاگزارش)

ی استان بوشهر هاتگاهسیززیست استان بوشهر(. 

دلیل ی شهرستان دشتستان، بههاستگاهیز ژهیوبه

واقع شدن در حدود مرزی نهایی پراکنش پلنگ 

ایرانی در مناطق جنوبی ایران و نیز پیوستگی با 

ی استان فارس، سپری حمایتی برای هاستگاهیز

به شمار  تریشمالی هابخشجمعیت پلنگ ایرانی در 

شهرستان دشتستان و کوهستان  رو. از اینندیآیم

ی پلنگ ایرانی به هاستگاهیزگیسکان بخشی مهم از 

آیند و تعیین مناطق پراکنش و مطلوبیت شمار می

ی حفاظتی و مدیریتی این هابرنامهزیستگاهی آن، در 

بر آن، هدف این منطقه بسیار اهمیت دارد. افزون

یادشده،  لیدالپژوهش آن است که با توجه به 

ی سازمدلپراکنش پلنگ ایرانی ارزیابی و  گسترۀ

بر  ریتأثشده و متغیرهای محیطی دارای بیشترین 

بر آن با توجه افزون مطلوبیت زیستگاه مشخص شود.

به آنکه منطقۀ گیسکان شهرستان دشتستان جزو 

مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 

ی هاستگاهیزنتایج این پژوهش در ارتقای  ،نیست

است  مؤثر شدهحفاظتلوب این منطقه به منطقۀ مط

و تقابل ابعاد مدیریتی حیات وحش و جوامع انسانی 

 دهد.وابسته به منطقه و مناطق همجوار را نشان می

 مواد و روش ها .2

 پژوهش ۀمنطق .2-1

به همین  یکوهرشتهآزاد گیسکان مشتمل بر  ۀمنطق

نام است که در غرب استان بوشهر و در شمال شهر 

 رازجان مرکز شهرستان دشتستان واقع شده استب

و  نیترعیوسشهرستان دشتستان . (0)شکل 

 یمدارهاشهرستان استان بوشهر، در  نیترتیپرجمع

 06درجه و  26و  شرقی طول ۀقیدق 02درجه و  60

بخش ارم به مرکزیت قرار دارد.  شمالی عرض ۀقیدق

و  استواقع شهر تنگ ارم در شهرستان دشتستان 

نیز در کوهستان گیسکان این بخش پژوهش  ۀقمنط

 71واقع شده است که از دالکی تا سوک )محور طولی 

کیلومتر( و تنگ فاریاب تا ارتفاعات مشرف به شهر 

ادامه دارد.  کیلومتر( 68/04: برازجان )عرض منطقه

از جنوب  ،کوهستان گیسکان از شمال به شهر دالکی
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 ان در ایرانگیسک ۀموقعیت منطق نقشۀ -1شکل 

 

از شرق به شهر تنگ ارم مرکز  به روستای سوک،

مواصالتی ارم به برازجان و از غرب  ۀبخش ارم و جاد

به ارتفاعات مشرف به شهر برازجان محدود است. 

از و ارتفاع آن  استهکتار  76666وسعت این منطقه 

متغیر است.  متر 0460تا  201از  سطح دریای آزاد

و دمای هوا است  تریلیلیم 261متوسط بارش ساالنه 

 کوهستان. استگراد متغیر یسانت ۀدرج 61از صفر تا 

 پراس( و متر 0481)به ارتفاع  ناخا ۀبا دو قل سکانیگ

را  فردمنحصربهاکوسیستمی  ،متر( 0721)به ارتفاع 

شهرستان دشتستان  یهایناهموار. ایجاد کرده است

 زاییکوه هایفعالیت ثیرأت کوهستان گیسکان تحتو 

وجود . است یافته را خود ۀاولی شکل ترشیاری اواخر

با پوشش گیاهی  ییهاتنگهمتعدد و  یهاچشمه

 ،شمالی کوهستان ۀدر دامن ویژهبهمطلوب  نسبتبه

مناطق شهرستان  دیگر یهاکوهوضعیت آن را از 

 .است کردهمتمایز 

 بنه از اندعبارت منطقه در موجود یدرخت یهاگونه

(Pistacia atlantica)، یکوه بادام (Amygdalus 

scoparia)، افرا (Acer mospessulanum)، ریانج 

 Populus) پده ،(Ficus johanis) یکوه

eupharatica)، کنار (Ziziphus spina-christii)، 

 Punica) انار و (.Prosopis sp) کهور

gramatum) .توان می ی منطقهادرختچه یهاگونه از

 و مچ بادام، ریش ،(Nerium oleander) خرزهره

 یهاگونه ضمندر  .را نام برد (.Tamarix sp) شورگز

 بسیاری نیز در منطقه رویش دارند یابوتهعلفی و 

حفاظت  ۀادار ۀمنتشرنشد یهاگزارش)مجموعه 

 .محیط زیست شهرستان دشتستان(

حضور پلنگ  یهادادهثبت  یهاروش .2-2

 ایرانی
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 گیسکان بوشهر ۀپلنگ ایرانی در منطقو عدم حضور افیایی نقاط حضور مختصات جغر -1جدول 
عرض  موقعیت

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیائی

عرض  موقعیت ردیف

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیائی

عرض  موقعیت ردیف

 جغرافیایی

طول 

 جغرافیائی

 ردیف

01/26 حضور  06/60 01/26 حضور 24   07/60 22/26 حضور 07   77/60  0 

01/26 حضور  40/60 26/26 حضور 06 00/66 00/26 حضور 28   76/60  2 

00/26 حضور  04/60  0 70/60 24/26 حضور 06 77/60 22/26 حضور 26 

حضور عدم  77/26  00/60 22/26 حضور 01   77/60  7 08/60 26/26 حضور 04 

حضور عدم  70/26  00/60  6 02/60 02/26 حضور 08 76/60 20/26 حضور 00 

حضور عدم  06/26  01/60  6 04/60 22/26 حضور 06 76/60 20/26 حضور 02 

حضور عدم  00/26  74/60  4 06/60 71/26 حضور 21 71/60 24/26 حضور 00 

حضور عدم  02/26  76/60  8 08/60 04/26 حضور 20 71/60 24/26 حضور 07 

حضور عدم  06/26  70/60 26/26 حضور 22 70/60 01/26 حضور 06   72/60  6 

حضور عدم  06/26  71/60  01 76/60 26/26 حضور 20 70/60 24/26 حضور 06 

حضور عدم  20/26  04/60  00 76/60 20/26 حضور 27 70/60 24/26 حضور 04 

حضور عدم  06/26  00/60 72/60 24/26 حضور 08   02 77/60 04/26 حضور 26 

حضور عدم  21/26  70/60  00 71/60 20/26 حضور 26 71/60 24/26 حضور 06 

 

 پارامترهای انتخاب زیستگاه بر حضور و عدم حضور پلنگ ایرانی اثردر ارتباط با  GLM یافتهخطی تعمیم ۀلیاومدل  -2جدول 

 pارزش آماری  zمقدار  استاندارد خطای برآورد پارامتر

 407/1 066/1 644/1 200/1 شیب

 141/1 800/0 668/1 267/0 ارتفاع

 447/1 -284/1 110/1 -110/1 جهت

 072/1 -766/0 601/1 -474/1 فاصله از آب

 604/1 740/1 776/1 201/1 فاصله از جاده

 714/1 -826/1 666/1 -766/1 فاصله از روستا

 606/1 182/1 102/1 110/1 جمعیت

 241/1 010/0 110/1 110/1 دام

به کمک افراد  ایرانی، برای تعیین نقاط حضور پلنگ

آنالوگ  Stealth cam)دوربین  ششمحلی 

در نقاط مختلف منطقه ( دیجیتال  Wildviewو

مستعد پلنگ در  یهاستگاهیزتصادفی در  صورتبه

 صورتبه 0066 سال در طولگیسکان  ۀمنطق

حضور پلنگ با توجه به گزارش تا  شدنصب  متناوب

شاهزاده ابراهیم و  –در مناطق خاییز، تنگ باهوش 

 پایشقطعیت حضور پلنگ در این منطقه ، سیاهه کو

مانند  ییهاهینما، از یاتلهبر نصب دوربین فزونا. شود

 شکارشده یهاالشهخش و ورد پا، سرگین، محل خط

و کاربرد آنها در شناسایی  هاهینمابا استفاده از کتاب 

نیز از و ( Khaleghzadeh beig, 2002) پستانداران

 بانانطیمحمردم محلی و  اعتمادقابل  یهاگزارش

 حضور پلنگ استفاده شد. یهادادهثبت  منظوربه

تعیین پراکنش و مطلوبیت  تحقیق،هدف  ازآنجا که

 مدنظرزیستگاه پلنگ ایرانی بوده و تخمین جمعیت 

بروز  سببیک فرد نیز  ۀحتی تکرار مشاهد ،نبوده

 وحضور واقعی  ۀنقط 26 در مجموع خطا نخواهد شد.

. (0تعیین شد )جدول قطعی عدم حضور  ۀنقط 01

قوچ و  ی پستاندار منطقه شاملهاهگونگاهی دیگر 

 ،یغیتجوجهمیش، کل و بز، پلنگ، خرگوش، 

نیز خدنگ  و سنگی گراز، سمور، سمور تشی،

 . شدثبت  هانیدوربوسیلۀ به
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 اثر پارامترهای انتخاب زیستگاه بر حضور و عدم حضور پلنگ ایرانیدر ارتباط با  GLM یافتهخطی تعمیم مدل نهایی -3جدول 

 pارزش آماری  zمقدار  خطای استاندارد برآورد رپارامت

 118/1 -608/2 082/1 -116/0 فاصله از منابع آب

 116/1 668/2 110/1 112/1 دام

 ی اطالعاتی هاهیالپردازش و  یسازآماده .2-3

طبقات  یهانقشه ،توپوگرافی نقشۀابتدا با استفاده از 

هیه جهت جغرافیایی ت نقشۀشیب و  نقشۀارتفاعی، 

موقعیت مکانی  نقشۀ. همچنین با استفاده از شد

پراکنش  ۀپیوست نقشۀ ،روستاها و مناطق مسکونی

 ,Martin) مدل مارتینجمعیت براساس 

2006;Lloyd, 2010) ۀ الی ۀشد. برای تهی هیته

بر  آمدهدستبهجغرافیایی نقاط حضور، نقاط  اطالعات

میدانی با فرمت اکسل وارد  یهابرداشتاساس 

و  هاجادهمنابع آبی، نقشۀ . شد QGIS افزاررمن

 مناسبکلی استان بوشهر با فرمت  نقشۀاز  روستاها

اعمال با مشاهدات عینی و از تطبیق استخراج و پس 

 هاجادهو  هاسکونتگاهدر قسمت  ژهیوبهتغییرات الزم 

 هاداده یبنددستهبه ضروری بودن  با توجه. تهیه شد

 اطالعات جغرافیایی، یهاهیال یدهنظم منظوربه و

 هادادهاساس معیارهای زیستگاهی و ایجاد توازن در بر

 Ghoddousi etموجود ) یهاپژوهشو  تجاربو 

al., 2008; Farhadinia et al., 2015; Hemami 

et al., 2015; Vesali et al., 2016; Ebrahimi 

et al., 2017;)کالس  چهاربه  هاهیالاز  ، هرکدام

 یهاهیال پس از تبدیل به و (7)جدول  میتقس

  نهایی شدند. تحلیل ۀآماد ،رستری

مربوط به تعیین مطلوبیت زیستگاه پلنگ  یسازمدل

در حضور  مؤثر متغیرهای محیطیایرانی براساس 

به صورت گرفت. با توجه  QGISگونه با استفاده از 

براساس ساختار  یسازمدلدر این بخش،  هادادهنوع 

جرا شد. در این مرحله اعتبارسنجی مدل رستری ا

منطقه نیز انجام  یهادادهبا استفاده از  شدههیته

و  یبندکالسگرفت. در انتها مدل توصیفی براساس 

منطق  براساسمطلوب یا نامطلوب بودن طبقات 

نهایی بیانگر  ۀالی چهارو در مجموع تهیه بولین 

 ۀدر منطق زیستگاه شرایط مطلوب تا نامطلوب

نهایی  نقشۀ ،الیه چهار. با تلفیق این وهش ارائه شدپژ

گیسکان  ۀدر منطق ایرانی زیستگاه پلنگ مطلوبیت

  .تهیه شد

 یآمار پردازش .2-4
در سطح  R افزارنرماز  هادادهبرای پردازش آماری 

. پس از اطمینان از توزیع استفاده شد درصد 6خطای 

انتخاب و برای تعیین اثر متغیرهای  هادادهنرمال 

 ب،یشی مستقل )شامل رهایمتغ عنوانبهزیستگاه 

 جاده، از فاصله آب، منابع از فاصله جهت، ارتفاع،

 در( دام تعداد و روستاها تیجمع و روستا از فاصله

 ،منطقه در( وابسته ریمتغ) پلنگ حضور عدم ای حضور

 یادوجمله عیتوز با GLM یافتهخطی تعمیم مدل از

استفاده از نقاط حضور ن ضم. شد استفاده یمنف

عدم  ۀنقط QGIS، 01ۀ قبلی در محیط شداستفاده

تصادفی از مناطقی که حضور  صورتبهنیز حضور 

 با مدل ابتدا در .شدانتخاب بود پلنگ گزارش نشده 

 سپس شد. اجرا مذکور مستقل یرهایمتغ ۀهم

 /حضور در داریمعن ریتأث نیکمتر دارای یرهایمتغ

 یینها مدل تا شد حذف منطقه در پلنگ حضور عدم

)با ارزش آماری  داریمعن مستقل یرهایمتغ آن در که

باقی  پلنگ حضور عدم /حضور در( 16/1کمتر از 

  .شوند مشخص مانندیم

 . نتایج3
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روستا و نقشۀ نهایی  شدۀ شیب، جهت، ارتفاع، فاصله از منابع آب، فاصله از جاده، فاصله ازیبندکالسی هانقشهنقشۀ نقاط حضور و  -2شکل 

 در منطقۀ گیسکان بوشهر  مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی 

اثر پارامترهای زیستگاهی در حضور و . 3-1

پلنگ ایرانی با کمک مدل  ۀعدم حضور گون

 GLM یافتهخطی تعمیم

مدل اولیه و نهایی اثر  نتایج آماری مربوط به

 پارامترهای انتخاب زیستگاه بر حضور و عدم حضور

شده است. ارائه  0و  2 هایدر جدول ایرانی پلنگ

 پلنگ ۀحضور گونکه  دادنتایج مدل نهایی نشان 

 ۀشدیبندکالس یهانقشهنقاط حضور و  نقشۀ -2شکل  ۀادام
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ایرانی  مطلوبیت زیستگاه پلنگنهایی  نقشۀشیب، جهت، ارتفاع، فاصله از منابع آب، فاصله از جاده، فاصله از روستا و  -2 ادامه شکل

 گیسکان بوشهر ۀدر منطق

افزایش و با دورتر شدن از  ،با افزایش تراکم دام ایرانی

 .ابدییمکاهش  یداریمعن صورتبه یمنابع آب

ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی با . 3-2

 اطالعات جغرافیایی  ۀاستفاده از سامان

شیب،  ۀشدیبندکالس یهانقشه نقاط حضور و نقشۀ

و  ، ارتفاع، فاصله از منابع آب، فاصله از جادهجهت

مطلوبیت زیستگاه پلنگ  در ارزیابی فاصله از روستا

 یسازمدلبا  است. شدهارائه  2شکل مطابق  ایرانی

نهایی مطلوبیت  نقشۀ شده،یبندکالس یهانقشه

و اطالعات  مطابق نقشه . (2شد )شکل زیستگاه تهیه 

از  بیشارتفاع طق با مناشمالی،  یهادامنه، 7جدول 

متر 611تا  ۀدرصد، فاصل 01-66 ، شیبمتر 0111
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اهزیستگ مطلوبیت نهایی نقشۀ به توجه با هر کالس در زیستگاه مطلوبیت سطح تعیین -4 جدول

 فاکتورهای زیستگاه 0کالس  2کالس  0کالس  7کالس 

66 < 66 - 01  01 - 01  01 - 1  شیب )درصد( 

حضور فراوانی نقاط 1 01 00 6  

0111 < 0111 - 711  711- 011  011- 1  ارتفاع )متر( 

 فراوانی نقاط حضور 1 1 00 06

006-226  226- 006  006 - 76  76- 1  

061 - 006  

 جهت )درجه(

 فراوانی نقاط حضور 06 6 0 7

0111 < 0111 - 0611  0611- 611  611 - 1  فاصله از منابع آب )متر( 

 فراوانی نقاط حضور 00 01 6 0

0111 < 0111 - 2111  2111 - 0111  0111 - 1  فاصله از جاده )متر( 

 فراوانی نقاط حضور 06 6 6 0

7111 < 7111 - 2611  2611 - 0111  0111 - 1  فاصله از روستا )متر( 

 فراوانی نقاط حضور 6 00 01 0

     

7سطح  0سطح   2سطح   0سطح    راهنمای سطح مطلوبیت 

 ۀفاصل متر از جاده و 0111تا  ۀفاصل ،از منابع آب

روستا مطلوبیت بیشتری از متری  2611تا  0111

 دارند.برای زیستگاه پلنگ ایرانی 

 یریگجهینت. بحث و 4

در استان بوشهر و شهرستان  ایرانی زیستگاه پلنگ

طوری که تا یک بهدشتستان بسیار ناشناخته است، 

دهه پیش باور وجود پلنگ در این شهرستان بیشتر به 

ایعات مردم محلی گره خورده بود. بعدها با تحقیقات ش

و فعال در  مندعالقه بانانطیمحشدن  روزبهپراکنده و 

مناطق تحت حفاظت محیط زیست و بعضی از مناطق 

و از استان بوشهر  ییهابخشوجود این گونه در  ،آزاد

 یهاطرحو  شددر شهرستان دشتستان قطعی  اغلب

از طرف  هاستگاهیزز این حفاظت ا منظوربهمختلفی 

 درآمداجرا به  نهادمردمدولتی و  یهاسازمان

اداره کل حفاظت محیط  ۀمنتشرنشد یهاگزارش)

 دربارۀ یشناختمطالعات بومزیست استان بوشهر(. 

حفاظت از  اهمیت دلیلبه گیسکانپلنگ ایرانی در 

اولین تالش  این تحقیق .است آن ضروریزیستگاه 

منطقۀ  درپلنگ ایرانی زیستگاه بیت مطلوبرای تعیین 

 و تاکنون استگیسکان و همچنین استان بوشهر 

 . است نگرفتهدر این زمینه انجام  پژوهشی

که با افزایش تراکم دام یا در  نتایج آماری نشان داد

به منابع آب، مطلوبیت زیستگاه  ترکینزدفواصل 

م عبارتی دو عامل منابع آب و تراک؛ بهابدییمافزایش 

را در مطلوبیت زیستگاه  ریتأثدام محلی بیشترین 

ۀ وابستگی شدید پلنگ در دهندنشاندارند. این نتایج 

منطقۀ گیسکان به آب و دام است. با توجه به کاهش 

ی پلنگ در منطقۀ گیسکان هاطعمهشدید 

ۀ ادارۀ حفاظت محیط زیست منتشرنشدی هاگزارش)

ی دام در مراتع هاگلهشهرستان دشتستان( و وفور 

 ۀنکت. استمنطقه، این نتیجه به واقعیت نزدیک 

گیسکان، از بین رفتن  ۀدر منطق تأمل شایان

طعمه پلنگ ایرانی و انتخاب دام محلی  یهاگونه

نیز آثار بسیار  هاهینمادر بررسی . استطعمه  عنوانبه
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توسط این  شدههیتغذی هادامزیادی از مو و بقایای 

نگرانی موجود در این ه شده است. گونه نیز مشاهد

منطقه تعارض شدید و روزافزون پلنگ با مردم محلی 

. حمله آنهاست یهادامدلیل تغذیه و شکار پلنگ از هب

مسکونی بیانگر وابستگی  و مناطق هاآغلبه پلنگ 

  محلی و خانگی است یهادامبه  سانگربهشدید این 

زیست  ۀ ادارۀ حفاظت محیطمنتشرنشدی هاگزارش)

که با تداوم این  رودیم. بیم آن شهرستان دشتستان(

و  دهدتغییر  ی خود رااهیتغذپلنگ رفتار  ،روند

اصلی خود انتخاب  ۀطعم عنوانبهخانگی را  یهادام

اصلی  یهاطعمهمجدد  یو حتی در صورت احیا کند

پلنگ، نتوان از این تعارض بین مردم محلی و پلنگ 

 دهدیممیدانی نشان  یهاشیاپ. کردایرانی جلوگیری 

 ،شامل کل جثهعلفخوار بزرگ یهاگونهکه زیستگاه 

اصلی پلنگ در ایران ی هاطعمه که میش قوچ و ،بز

 Kiabi et al., 2002; Omidi et) اندشدهمعرفی 

al., 2010; Ahmadi et al., 2013; 

Jamalimanesh et al., 2014 ) در منطقه هنوز 

و صید بدون  دلیل شکارهشاید ب است. بکر باقی مانده

مردم محلی که اغلب دامدار یا ضابطه توسط 

یا منطقه را  شوندشکار  هاطعمه، این اندشکارچی

گیسکان  ۀذکر است که منطق شایان. کنندترک 

بز  کل و ،میش ،قوچ یهاتیجمعکریدور حد واسط 

ممنوع شاهزاده ابراهیم  شکار ۀکازرون و منطق ۀمنطق

 ۀادار ۀمنتشرنشد یهاگزارشوش )تنگ باه –

 است زحفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان( نی

مذکور  یهاگونهاز  بزرگی یهاتیجمعاز گاهی  و هر

امنیت  نبوددلیل ولی به شوندیمدر گیسکان مشاهده 

منطقه را ترک  سرعتبه هاگلهدر زیستگاه، این 

ۀ ادارۀ حفاظت منتشرنشدی هاگزارش) کنندیم

با توجه . بنابراین زیست شهرستان دشتستان(محیط 

ی اصلی پلنگ و تجزیۀ هاطعمهبه حضور اندک 

و تعارض بسیار زیاد پلنگ و انسان، شکی  هانیسرگ

بز، طعمۀ اصلی پلنگ  ژهیوبهی اهلی هادامنیست که 

ایرانی در منطقۀ گیسکان هستند. براساس مطالعات 

ت زیستگاه مشابه در کشور نیز وجود طعمه در مطلوبی

 ;Kiabi et al., 2002است ) مؤثرپلنگ ایرانی 

Omidi et al., 2010; Erfanian et al., 2013; 

Jamalimanesh et al., 2014; Rouhi et al., 

2014; Farhadinia et al., 2015; Abidavi et 

al., 2017  ). 

 ۀگیسکان در ناحی ۀمنطق یریقرارگبا توجه به 

زیستمندان آن،  زیادآبی  گرم و خشک جنوبی و نیاز

 ۀپلنگ ایرانی تمایل بیشتری به حضور در محدود

بیشترین  و داردو منابع آبی منطقه  هاچشمهاطراف 

متری از  611مطلوبیت زیستگاه نیز در فاصلۀ صفر تا 

و  هاچشمهآب مثل  یهاانیجروجود . منابع آبی است

از پارامترهای مهم زیستگاهی به شمار  هارودخانه

دلیل هب، اما (Erfanian et al., 2013) رودیم

منابع  یۀرویب یهابرداشتمتمادی و  یهایخشکسال

آب یا خشک کم هاچشمهمنطقه،  دستنییپاآبی در 

منابع آبی  نیتأماین روند،  ۀکه در صورت ادام اندشده

پلنگ ایرانی با ریسک بیشتری مواجه خواهد شد. 

ور نیز دسترسی به های مشابه در کشبراساس پژوهش

 مؤثرمنابع آبی در مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی 

 ,Erfanian et al., 2013; Abdollahiبوده است )

2015; Farhadinia et al., 2015; Farashi & 

Shariati, 2018 .) 

نقشۀ  ،متغیرهای مهم محیطیدر خصوص دیگر 

مطلوبیت زیستگاه پلنگ در گیسکان نشان داد که 

 صورتبهی دارای مطلوبیت بیشتر اهستگاهیز

  .اندشدهدر سراسر منطقه پراکنده  قطعهقطعه

نتایج نشان داد که براساس مدل سامانۀ 
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ی پلنگ هاستگاهیز نیترمطلوباطالعات جغرافیایی، 

متری از  2611تا  0111ایرانی در فواصل کمتر یعنی 

ی انسانی )روستاها( است که همگی هااهگسکونت

 آنکهبا توجه به و دامدارند.  تیجمعکمروستاهایی 

دام  یهاگلهعمده  صورتبهمنطقه  یهاسکونتگاه ۀهم

 هاسکونتگاهاز طرفی با توجه به اینکه این  دارند و

ی دام برای چرا از هاگلهداخل مراتع قرار دارند و 

، حضور پلنگ در رندیگینمفاصلۀ زیادی  هاآغل

دلیل وجود هب توانیمرا  هاسکونتگاهنزدیکی 

کرد که توجیه  سانگربهی مورد استفادۀ این هاطعمه

های مشابه در ایران این یافته همسو با دیگر پژوهش

 ,Erfanian et al., 2013; Abdollahi) است

2015; Farhadinia et al., 2015; Farashi & 

Shariati, 2018 .) 

 ترمطلوب یهاستگاهیزنشان داد که  همچنین نتایج

دارند. بررسی  قرار هاجادهاز  یترکینزدواصل در ف

که این  دادنشان نیز موجود در منطقه  یهاراهنوع 

انسان  ۀاستفاد برایو فقط  هستند رومال اغلب هاراه

آسفالته در منطقه  ۀ. جاداندشدهایجاد پیاده و دام 

دسترسی منطقه نیز شوسه  ۀوجود ندارد و تنها جاد

خودرو در آن صورت  مدوآرفت ندرتبهاست که 

از  هاجادهدوری از ، مختلف تحقیقات. در ردیگیم

تعیین مطلوبیت زیستگاه معرفی  عوامل نیترمهم

 ,.Kiabi et al., 2002; Erfanian et al)است  شده

2013; Jamalimanesh et al., 2014; 

Abdollahi, 2015; Farhadinia et al., 2015; 

Shoaei et al., 2017; Jafari et al., 2018; 

Farashi & Shariati, 2018ماهیت این  ( که البته

گیسکان بسیار  ۀموجود در منطق یهاراهبا  هاجاده

گیسکان استان بوشهر در  ۀدر منطق متفاوت است.

 پلنگ مشاهدۀاحتمال متر  0111از  بیشارتفاعات 

تا  281با توجه به نوسان ارتفاع از  .بیشتر است ایرانی

 قسمت وسیعی توانیم متر 0481

در  کرد.از منطقه را از لحاظ ارتفاع، مطلوب ارزیابی 

 ارتفاع  گفت عامل توانیمواقع 

 گیسکان از اهمیت چندانی برخوردار نیست ۀدر منطق

 که این یافته همسو با تحقیق

(2014)Jamalimanesh et al.   مطلوبیت دربارۀ

اما  .تاسزیستگاه پلنگ ایرانی در پارک ملی تندوره 

 2711تا  0811ارتفاع  دیگر، تحقیقاتدر بسیاری از 

 متر 2011تا  0611( و Omidi et al., 2010) متر

(Shoaei et al., 2017 ) بوده  کنندهنییتعمهم و

های مشابه در داخل کشور نیز براساس پژوهش. است

 رگذاریتأثارتفاع در مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی 

 ;Omidi et al., 2010 Erfanian, 2011;است )

Erfanian et al., 2013; Abdollahi, 2015; 

Farhadinia et al., 2015; Farashi & Shariati, 

2018; Jafari et al., 2018 .) 

 مطلوب یهاستگاهیزدرصد،  66تا  01ی هابیش

 ییتنهابهاما  هستند،گیسکان  ۀدر منطق ایرانی پلنگ

 ؛ستگاه نیستندعامل مهمی برای تعیین مطلوبیت زی

شده  مشاهدهدیگر منطقه نیز  یهابیشزیرا پلنگ در 

در دیگر  .(Hemami et al., 2015) است

ی بیشتر هابیشهای داخل کشور نیز در پژوهش

مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی بیشتر بوده است 

(Omidi et al., 2010;; Erfanian et al., 2013; 

Abdollahi, 2015; Farhadinia et al., 2015; 

Farashi & Shariati, 2018; Jafari, et al., 

جهت در  نیترمهمنیز شمالی  یهاجهت(. 2018

گیسکان  ۀمطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در منطق

 Shoaei et( 2017های )هستند که همسو با یافته

al. های مختلف، تراکم بیشتردر بین عامل .است 

عامل در  نیترمهم ،منابع آب نزدیکی بهطعمه و 

گیسکان  ۀمطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در منطق
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که بیان شد، در  طورهمانهستند و عوامل دیگر 

دارند. در زیستگاهی قرار ی بعدی مطلوبیت هاتیاولو

ی زیر حائز اهمیت خواهد هاشنهادیپانتها، توجه به 

 بود:

مردم و توجیه  محوراجتماع یهابرنامهاجرای  -0

محلی حفاظت از محیط  یهاگروهجاد و ای محلی

ضمن کمک به آموزش  ،گیسکان ۀزیست در منطق

اطالعات دقیق و  یآورجمعدر  ،دامداران منطقه

منطقه نیز حائز  یهاستگاهیزافزایش آگاهی آنها از 

 خواهد بود؛اهمیت 

جلوگیری از  منظوربهپایشی مدون  سازوکارایجاد  -2

امنیت زیستگاه شکار و صید غیرمجاز و برقراری 

 عنوانبهجثه علفخوار بزرگ یهاگونهحضور  منظوربه

توجه  شایاناصلی پلنگ ایرانی در منطقه  یهاطعمه

 .است

جبران خسارت ناشی از حمله پلنگ ایرانی به  -0

 به تواندیممتولی نیز  یهاسازماندامداران توسط 

رفع تعارض بین انسان و حیات وحش منطقه کمک 

 کند؛

 عواملقابل حفاظت و توجه به  یهازونیک تفک -7

در افزایش مطلوبیت زیستگاه و همچنین  ترمهم

در سطح یک و دو  واقعمالحظات مدیریتی مناطق 

توجه به مدیریت مناطق سطح دو و مناطق مطلوب 

 شدهحفاظتمنطقۀ به ایجاد  تواندیم ،مطلوبیت

ی هاگونهو دیگر پلنگ ایرانی  مناسب برای حفاظت از

 .کنددر منطقه کمک شایان توجهی یات وحش ح

 

 تقدیر و تشکر

نژاد مدیرکل محترم ادارۀ دکتر قلی از جناب آقای

و  بانانطیمححفاظت محیط زیست استان بوشهر، 

کارشناسان ادارۀ حفاظت محیط زیست شهرستان 

دشتستان، جناب آقای مهندس فقیه معاونت محترم 

 سیرئی محیط طبیعی، جناب آقای مهندس درویش

محترم ادارۀ حیات وحش و جناب آقای مهندس 

ی ادارۀ کل هاستگاهیزمحترم ادارۀ  سیرئجمادی 

انجام به که در حفاظت محیط زیست استان بوشهر 

تقدیر و تشکر  یاریگرمان بودنداین تحقیق رسیدن 

. شودیم
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