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ارزیابی و مدلسازی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی
( )Panthera pardus saxicolorدر منطقۀ گیسکان استان بوشهر
صادق پورسالم1؛ سید مهدی امینی نسب2؛ حسین مددی3؛ حسین دلشب

1

 -1کارشناسی ارشد محیط زیست ،اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ،بوشهر ،ایران
 -2استادیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 -3استادیار دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان ،بهبهان ،ایران
(تاریخ دریافت -00/90/71تاریخ پذیرش )99/91/79

چکیده:
پلنگ ایرانی  Panthera pardus saxicolorگونهای پرچمدار است که در رأس هرم غذایی جای دارد .تخریب زیستگاه و کاهش طعمههای
جمعیت این گونه بهویژه در سالهای اخیر ،ارزیابی و حفاظت زیستگاههای پلنگ ایرانی را ضرورت بخشیده است .در این پژوهش ،مدلسازی مطلوبیت
زیستگاه پلنگ ایرانی در منطقۀ گیسکان استان بوشهر به کمک نرمافزار  QGISو با استفاده از دادههای حضور و همچنین مدل خطی تعمیمیافته
) (GLMبا توزیع دوجملهای منفی در نرمافزار  Rبرپایۀ دادههای حضور /عدم حضور انجام گرفت .در نرمافزار  QGISبا استفاده از نقشۀ توپوگرافی،
نقشهها ی طبقات ارتفاعی ،شیب و جهت جغرافیایی و نیز نقشۀ موقعیت مکانی روستاها و مناطق مسکونی ،نقشۀ پیوستۀ پراکنش جمعیت تهیه شد.
سپس مختصات جغرافیایی نقاط حضور براساس برداشتهای میدانی در نرمافزار ثبت شد و دیگر الیههای الزم نیز پس از استخراج و تطبیق با
مشاهدات عینی تهیه شد و هر کدام از الیهها به کالسهای مختلف تقسیم و رستری شدند .سپس اعتبارسنجی مدل انجام گرفت و نقشۀ نهایی
مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی تهیه شد .در مدل خطی تعمیمیافته ،ابتدا مدل با همۀ متغیرهای مستقل اجرا شد و سپس در مراحل مختلف،
متغیرهای دارای کمترین تأثیر معنیدار بر حضور /عدم حضور پلنگ در منطقه حذف شدند تا مدل نهایی با اثر متغیرهای معنیدار در حضور /عدم
حضور پلنگ مشخص شود.نتایج نشان داد که مطلوبترین قطعات زیستگاهی پلنگ ایرانی در سراسر منطقه پراکنده است .با توجه به کاهش شدید
طعمههای پلنگ در منطقۀ گیسکان و وفور گلههای دامهای خانگی بهخصوص بز در مراتع این منطقه یا در فواصل نزدیکتر به منابع آبی با توجه به
موقعیت گرم و خشک منطقه و نیاز آبی زیاد زیستمندان آن ،مطلوبیت زیستگاه افزایش مییابد .افزونبر آن ،زیستگاهها در جهتهای شمالی ،ارتفاع
بیش از  0111متر ،شیب  01-66درصد و فاصلۀ تا  0111متر از جاده و فاصلۀ  0111تا  2611متری سکونتگاههای روستایی نیز بیشترین مطلوبیت را
داشتند.

کلید واژگان:

بوشهر ،پلنگ ایرانی ،گیسکان ،مطلوبیت زیستگاه ،مدل QGIS ،GLM

 نویسنده مسئول؛ تلفن16000260666 :

ایمیلsmamininasab@yahoo.com :
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میپردازد ( .)Franklin, 2010این اطالعات در

 .1مقدمه
در چند دهۀ اخیر بهدلیل آسیبدیدگی جدی
زیستگاهها ،بسیاری از گونههای حیات وحش کاهش
یافتهاند ( .)Gerrard et al., 2001از اینرو،
شناسایی زیستگاهها با مطالعات ارزیابی و ارائۀ طرح
برنامههای حفاظتی و مدیریتی بهمنظور جلوگیری از
تخریب آنها و همچنین حفاظت از گونهها ضروری
است ( Mack et al., 1997; Anderson et al.,

 .)2000افزونبر آن ،با مدلسازی زیستگاه میتوان
تنوع زیستی مناطق و نقاط داغ زیستی را دقیقتر
شناسایی

کرد

(

&

Gavashelishvili

 .)Lukarevsskiy, 2008ارزیابی زیستگاه برای
حفاظت از زیستگاههای بحرانی و گونههای در معرض
خطر نیز از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است
( .)Engler et al., 2004از اینرو باید با شناخت
عوامل مؤثر در انتخاب و مطلوبیت زیستگاه،
ویژگیهای زیستگاه ترجیحی برای برنامههای
حفاظتی و مدیریتی مشخص شود ( Pausas et al.,

 ،)1995زیرا مدیریت گونهها ،بازسازی اکوسیستمها،
آنالیز پویایی جمعیت و تعارض بین انسان و حیات
وحش به مدلسازی مطلوبیت زیستگاه بستگی دارد
( Hirzel & Guisan, 2002; Athreya et al.,

.)2011
تاکنون روشها و مدلهای مختلفی برای ارزیابی
زیستگاه معرفی شده است ()Omidi et al., 2010

زمینۀ اهداف حفاظت و مدیریت جمعیت حیات
وحش و پیشبینی تأثیر فعالیتهای مختلف بر
زیستگاهها برای مدیریت منابع اهمیت زیادی دارد
(.)Mondal et al., 2013
پلنگ ایرانیPanthera pardus saxiolor ،

گوشتخواری بزرگجثه در رأس هرم غذایی است و
گونۀ پرچمدار در اکوسیستمها به شمار میآید
(.)Gavashelishvili & Lukarevsskiy, 2008
این گونه در طبقۀ در معرض خطر ( )ENفهرست
سرخ اتحادیۀ جهانی حفاظت از طبیعت ( )IUCNو
نیز ضمیمۀ  Iکنوانسیون منع تجارت گونههای
گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض قرار دارد .با
توجه به وجود جمعیت قابل قبولی از زیرگونۀ پلنگ
ایرانی در کشور ( ;Kiabi et al., 2002

،)Khorozyan & Abramov, 2005, 2007
میتوان آن را نمایۀ خوبی برای ارزیابی مطلوبیت و
سالمت زیستگاه نیز برشمرد ( Farhadinia et al.,

 .)2009, 2015از اینرو حضور این گونه در زیستگاه،
نشاندهندۀ غنای آن زیستگاه و عاملی برای حفظ
تعادل و افزایش موفقیت گونههای پستانداران منطقه
به شمار میرود ( Edgaonkar, 2008; Fattebert

 )et al., 2015و آگاهی از نیازمندیهای زیستگاهی
آن برای تعیین مطلوبیت و حفاظت جوامع حیات
وحش بسیار مهم است ( & Gavashelishvili

که یکی از آنها ،مدلسازی توزیع گونهای  SDMاست

;Lukarevsskiy, 2008; Bashir et al., 2014
;.)Jacobson et al., 2016

که رابطۀ حضور یا عدم حضور گونهها در مختصات

افزونبر آن ،پلنگ بهدلیل طبیعت اکولوژیک خود

جغرافیایی پراکندگی آنها را با اندازهگیری متغیرهای

قادر به سازگاری با زیستگاهها و طعمههای مختلف

محیطی هر گونه ،در قالب مدلهای آماری یا

است و تغییرات رفتاری زیادی را در مجاورت انسان و

روشهای یادگیری ماشینی شناسایی میکند و به

اکوسیستمهای انسانی نشان میدهد .این گونه از

پیشبینی حضور یا عدم حضور گونه در محیط
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فراوانترین گربهسانان و از گوشتخوارانی است که

میآیند .از اینرو شهرستان دشتستان و کوهستان

تحقیقات زیادی دربارۀ آن انجام گرفته است؛ از جمله

گیسکان بخشی مهم از زیستگاههای پلنگ ایرانی به

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

شمار میآیند و تعیین مناطق پراکنش و مطلوبیت

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.,
 .)2018زمانی این گونه بیشترین پراکنش را در

زیستگاهی آن ،در برنامههای حفاظتی و مدیریتی این

گسترۀ پراکنش پلنگ ایرانی ارزیابی و مدلسازی

خاورمیانه داشت؛ اما بعد از اواسط قرن بیستم در

شده و متغیرهای محیطی دارای بیشترین تأثیر بر

بسیاری از مناطق بهواسطۀ تخریب زیستگاه جمعیت

مطلوبیت زیستگاه مشخص شود .افزونبر آن با توجه

آن کاهش یافت ( .)Vereschagin, 1959گسترش

به آنکه منطقۀ گیسکان شهرستان دشتستان جزو

کاربریهای مختلف زمین در سالهای اخیر و تخریب

مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

زیستگاهها ،افزایش شکار و کاهش گونههای طعمه

نیست ،نتایج این پژوهش در ارتقای زیستگاههای

( )Sanaei et al., 2011, 2012و تعارض انسان و

مطلوب این منطقه به منطقۀ حفاظتشده مؤثر است

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

و تقابل ابعاد مدیریتی حیات وحش و جوامع انسانی

که بقای این گونه را در مناطق مختلفی از گسترۀ

وابسته به منطقه و مناطق همجوار را نشان میدهد.

پراکنش آن در کشور با مخاطرات جدی مواجه کرده

 .2مواد و روش ها

در استان بوشهر هماکنون هشت منطقۀ حفاظتی

 .1-2منطقۀ پژوهش

چهارگانه با مساحت  047744هکتار و همچنین سه

منطقۀ آزاد گیسکان مشتمل بر رشتهکوهی به همین

منطقۀ شکار ممنوع با وسعت  008266هکتار وجود

نام است که در غرب استان بوشهر و در شمال شهر

دارد .حضور پلنگ در مناطق خاییز ،تنگ باهوش –

برازجان مرکز شهرستان دشتستان واقع شده است

شاهزاده ابراهیم و کوه سیاه ثبت شده است که هر

(شکل  .)0شهرستان دشتستان وسیعترین و

سه منطقه در مجاورت منطقۀ گیسکان شهرستان

پرجمعیتترین شهرستان استان بوشهر ،در مدارهای

دشتستان یا به فاصلۀ طبیعی اندک از آن قرار دارند

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

(گزارشهای منتشرنشدۀ ادارۀ کل حفاظت محیط

دقیقۀ عرض شمالی قرار دارد .بخش ارم به مرکزیت

زیست استان بوشهر) .زیستگاههای استان بوشهر

شهر تنگ ارم در شهرستان دشتستان واقع است و

بهویژه زیستگاههای شهرستان دشتستان ،بهدلیل

منطقۀ پژوهش نیز در کوهستان گیسکان این بخش

واقع شدن در حدود مرزی نهایی پراکنش پلنگ

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

ایرانی در مناطق جنوبی ایران و نیز پیوستگی با

کیلومتر) و تنگ فاریاب تا ارتفاعات مشرف به شهر

زیستگاههای استان فارس ،سپری حمایتی برای

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

جمعیت پلنگ ایرانی در بخشهای شمالیتر به شمار

کوهستان گیسکان از شمال به شهر دالکی ،از جنوب

است.

منطقه بسیار اهمیت دارد .افزونبر آن ،هدف این
پژوهش آن است که با توجه به دالیل یادشده،
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شکل  -1نقشۀ موقعیت منطقۀ گیسکان در ایران

به روستای سوک ،از شرق به شهر تنگ ارم مرکز

گونههای درختی موجود در منطقه عبارتاند از بنه

بخش ارم و جادۀ مواصالتی ارم به برازجان و از غرب

( ،)Pistacia atlanticaبادام کوهی ( Amygdalus

به ارتفاعات مشرف به شهر برازجان محدود است.

 ،)scopariaافرا ( ،)Acer mospessulanumانجیر

وسعت این منطقه  76666هکتار است و ارتفاع آن از

کوهی ( ،)Ficus johanisپده ( Populus

سطح دریای آزاد از  201تا  0460متر متغیر است.

 ،)eupharaticaکنار (،)Ziziphus spina-christii

متوسط بارش ساالنه  261میلیلیتر است و دمای هوا

کهور ( )Prosopis sp.و انار

( Punica

از صفر تا  61درجۀ سانتیگراد متغیر است .کوهستان

 .)gramatumاز گونههای درختچهای منطقه میتوان

گیسکان با دو قلۀ ناخا (به ارتفاع  0481متر) و پراس

خرزهره ( ،)Nerium oleanderشیر بادام ،مچ و

(به ارتفاع  0721متر) ،اکوسیستمی منحصربهفرد را

شورگز ( )Tamarix sp.را نام برد .در ضمن گونههای

ایجاد کرده است .ناهمواریهای شهرستان دشتستان

علفی و بوتهای بسیاری نیز در منطقه رویش دارند

و کوهستان گیسکان تحت تأثیر فعالیتهای کوهزایی

(مجموعه گزارشهای منتشرنشدۀ ادارۀ حفاظت

اواخر ترشیاری شکل اولیۀ خود را یافته است .وجود

محیط زیست شهرستان دشتستان).

چشمههای متعدد و تنگههایی با پوشش گیاهی

 .2-2روشهای ثبت دادههای حضور پلنگ

بهنسبت مطلوب بهویژه در دامنۀ شمالی کوهستان،
وضعیت آن را از کوههای دیگر مناطق شهرستان

ایرانی

متمایز کرده است.
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جدول  -1مختصات جغرافیایی نقاط حضور و عدم حضور پلنگ ایرانی در منطقۀ گیسکان بوشهر
ردیف

طول
جغرافیائی

عرض
جغرافیایی

موقعیت

ردیف

طول
جغرافیائی

عرض
جغرافیایی

موقعیت

ردیف

طول
جغرافیائی

عرض
جغرافیایی

موقعیت

0

60/77

26/22

حضور

07

60/07

26/01

حضور

24

60/06

26/01

حضور

2

60/76

26/26

حضور

06

66/00

26/00

حضور

28

60/04

26/01

حضور

0

60/70

26/24

حضور

06

60/77

26/22

حضور

26

60/04

26/00

حضور

7

60/08

26/26

حضور

04

60/77

26/22

حضور

01

60/00

26/77

عدم حضور

6

60/02

26/02

حضور

08

60/76

26/20

حضور

00

60/00

26/70

عدم حضور

6

60/04

26/22

حضور

06

60/76

26/20

حضور

02

60/01

26/06

عدم حضور

4

60/06

26/71

حضور

21

60/71

26/24

حضور

00

60/74

26/00

عدم حضور

8

60/08

26/04

حضور

20

60/71

26/24

حضور

07

60/76

26/02

عدم حضور

6

60/72

26/26

حضور

22

60/70

26/01

حضور

06

60/70

26/06

عدم حضور

01

60/76

26/26

حضور

20

60/70

26/24

حضور

06

60/71

26/06

عدم حضور

00

60/76

26/20

حضور

27

60/70

26/24

حضور

04

60/04

26/20

عدم حضور

02

60/77

26/04

حضور

26

60/72

26/24

حضور

08

60/00

26/06

عدم حضور

00

60/71

26/20

حضور

26

60/71

26/24

حضور

06

60/70

26/21

عدم حضور

جدول  -2مدل اولیۀ خطی تعمیمیافته  GLMدر ارتباط با اثر پارامترهای انتخاب زیستگاه بر حضور و عدم حضور پلنگ ایرانی

پارامتر

برآورد

خطای استاندارد

مقدار z

ارزش آماری p

شیب

1/200

1/644

1/066

1/407

ارتفاع

0/267

1/668

0/800

1/141

جهت

-1/110

1/110

-1/284

1/447

فاصله از آب

-1/474

1/601

-0/766

1/072

فاصله از جاده

1/201

1/776

1/740

1/604

فاصله از روستا

-1/766

1/666

-1/826

1/714

جمعیت

1/110

1/102

1/182

1/606

دام

1/110

1/110

0/010

1/241

برای تعیین نقاط حضور پلنگ ایرانی ،به کمک افراد

گزارشهای قابل اعتماد مردم محلی و محیطبانان

محلی شش دوربین ( Stealth camآنالوگ

بهمنظور ثبت دادههای حضور پلنگ استفاده شد.

و  Wildviewدیجیتال) در نقاط مختلف منطقه

ازآنجا که هدف تحقیق ،تعیین پراکنش و مطلوبیت

بهصورت تصادفی در زیستگاههای مستعد پلنگ در

زیستگاه پلنگ ایرانی بوده و تخمین جمعیت مدنظر

منطقۀ گیسکان در طول سال  0066بهصورت

نبوده ،حتی تکرار مشاهدۀ یک فرد نیز سبب بروز

متناوب نصب شد تا با توجه به گزارش حضور پلنگ

خطا نخواهد شد .در مجموع  26نقطۀ حضور واقعی و

در مناطق خاییز ،تنگ باهوش – شاهزاده ابراهیم و

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

کوه سیاه ،قطعیت حضور پلنگ در این منطقه پایش

گاهی دیگر گونههای پستاندار منطقه شامل قوچ و

شود .افزونبر نصب دوربین تلهای ،از نمایههایی مانند

میش ،کل و بز ،پلنگ ،خرگوش ،جوجهتیغی،

رد پا ،سرگین ،محل خطوخش و الشههای شکارشده

تشی ،گراز ،سمور ،سمور سنگی و خدنگ نیز

با استفاده از کتاب نمایهها و کاربرد آنها در شناسایی

بهوسیلۀ دوربینها ثبت شد.

پستانداران ( )Khaleghzadeh beig, 2002و نیز از
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پارامتر

برآورد

خطای استاندارد

مقدار z

ارزش آماری p

فاصله از منابع آب

-0/116

1/082

-2/608

1/118

دام

1/112

1/110

2/668

1/116

 .3-2آمادهسازی و پردازش الیههای اطالعاتی
ابتدا با استفاده از نقشۀ توپوگرافی ،نقشههای طبقات
ارتفاعی ،نقشۀ شیب و نقشۀ جهت جغرافیایی تهیه
شد .همچنین با استفاده از نقشۀ موقعیت مکانی
روستاها و مناطق مسکونی ،نقشۀ پیوستۀ پراکنش
جمعیت براساس

مدل مارتین (

Martin,

گرفت .در انتها مدل توصیفی براساس کالسبندی و
مطلوب یا نامطلوب بودن طبقات براساس منطق
بولین تهیه و در مجموع چهار الیۀ نهایی بیانگر
شرایط مطلوب تا نامطلوب زیستگاه در منطقۀ
پژوهش ارائه شد .با تلفیق این چهار الیه ،نقشۀ نهایی
مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در منطقۀ گیسکان

 )2006;Lloyd, 2010تهیه شد .برای تهیۀ الیۀ

تهیه شد.

اطالعات جغرافیایی نقاط حضور ،نقاط بهدستآمده بر

 .4-2پردازش آماری

اساس برداشتهای میدانی با فرمت اکسل وارد

برای پردازش آماری دادهها از نرمافزار  Rدر سطح

نرمافزار  QGISشد .منابع آبی ،نقشۀ جادهها و

خطای  6درصد استفاده شد .پس از اطمینان از توزیع

روستاها از نقشۀ کلی استان بوشهر با فرمت مناسب

نرمال دادهها و برای تعیین اثر متغیرهای انتخاب

استخراج و پس از تطبیق با مشاهدات عینی و اعمال

زیستگاه بهعنوان متغیرهای مستقل (شامل شیب،

تغییرات الزم بهویژه در قسمت سکونتگاهها و جادهها

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

تهیه شد .با توجه به ضروری بودن دستهبندی دادهها

فاصله از روستا و جمعیت روستاها و تعداد دام) در

و بهمنظور نظمدهی الیههای اطالعات جغرافیایی،

حضور یا عدم حضور پلنگ (متغیر وابسته) در منطقه،

براساس معیارهای زیستگاهی و ایجاد توازن در دادهها

از مدل خطی تعمیمیافته  GLMبا توزیع دوجملهای

و تجارب و پژوهشهای موجود ( Ghoddousi et

منفی استفاده شد .ضمن استفاده از نقاط حضور

al., 2008; Farhadinia et al., 2015; Hemami
et al., 2015; Vesali et al., 2016; Ebrahimi
; ،)et al., 2017هرکدام از الیهها به چهار کالس

استفادهشدۀ قبلی در محیط  01 ،QGISنقطۀ عدم

تقسیم (جدول  )7و پس از تبدیل به الیههای
رستری ،آمادۀ تحلیل نهایی شدند.
مدلسازی مربوط به تعیین مطلوبیت زیستگاه پلنگ
ایرانی براساس متغیرهای محیطی مؤثر در حضور
گونه با استفاده از  QGISصورت گرفت .با توجه به
نوع دادهها در این بخش ،مدلسازی براساس ساختار
رستری اجرا شد .در این مرحله اعتبارسنجی مدل
تهیهشده با استفاده از دادههای منطقه نیز انجام

حضور نیز بهصورت تصادفی از مناطقی که حضور
پلنگ گزارش نشده بود انتخاب شد .در ابتدا مدل با
همۀ متغیرهای مستقل مذکور اجرا شد .سپس
متغیرهای دارای کمترین تأثیر معنیدار در حضور/
عدم حضور پلنگ در منطقه حذف شد تا مدل نهایی
که در آن متغیرهای مستقل معنیدار (با ارزش آماری
کمتر از  )1/16در حضور /عدم حضور پلنگ باقی
میمانند مشخص شوند.

 .3نتایج
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شکل  -2نقشۀ نقاط حضور و نقشههای کالسبندی شدۀ شیب ،جهت ،ارتفاع ،فاصله از منابع آب ،فاصله از جاده ،فاصله از روستا و نقشۀ نهایی
مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در منطقۀ گیسکان بوشهر

 .1-3اثر پارامترهای زیستگاهی در حضور و
عدم حضور گونۀ پلنگ ایرانی با کمک مدل
خطی تعمیمیافته GLM

نتایج آماری مربوط به مدل اولیه و نهایی اثر
پارامترهای انتخاب زیستگاه بر حضور و عدم حضور
پلنگ ایرانی در جدولهای  2و  0ارائه شده است.
نتایج مدل نهایی نشان داد که حضور گونۀ پلنگ
ادامۀ شکل  -2نقشۀ نقاط حضور و نقشههای کالسبندیشدۀ
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ادامه شکل  -2شیب ،جهت ،ارتفاع ،فاصله از منابع آب ،فاصله از جاده ،فاصله از روستا و نقشۀ نهایی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی
در منطقۀ گیسکان بوشهر

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

فاصله از روستا در ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ

منابع آبی بهصورت معنیداری کاهش مییابد.

ایرانی مطابق شکل  2ارائه شده است .با مدلسازی

 .2-3ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی با

نقشههای کالسبندیشده ،نقشۀ نهایی مطلوبیت

استفاده از سامانۀ اطالعات جغرافیایی
نقشۀ نقاط حضور و نقشههای کالسبندیشدۀ شیب،
جهت ،ارتفاع ،فاصله از منابع آب ،فاصله از جاده و

زیستگاه تهیه شد (شکل  .)2مطابق نقشه و اطالعات
جدول  ،7دامنههای شمالی ،مناطق با ارتفاع بیش از
 0111متر ،شیب  01-66درصد ،فاصلۀ تا  611متر
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جدول  -4تعیین سطح مطلوبیت زیستگاه در هر کالس با توجه به نقشۀ نهایی مطلوبیت زیستگاه

فاکتورهای زیستگاه

کالس 0

کالس 2

کالس 0

کالس 7

شیب (درصد)
فراوانی نقاط حضور

1 - 01
1

01 - 01
01

01 - 66
00

< 66
6

ارتفاع (متر)
فراوانی نقاط حضور
جهت (درجه)

1 -011
1
1 -76
006 - 061
06

011 -711
1
76 - 006

711 - 0111
00
006 -226

< 0111
06
226-006

6

0

7

فاصله از منابع آب (متر)

1 - 611

611 -0611

0611 - 0111

< 0111

فراوانی نقاط حضور

00

01

6

0

فاصله از جاده (متر)

1 - 0111

0111 - 2111

2111 - 0111

< 0111

فراوانی نقاط حضور
فاصله از روستا (متر)

06
1 - 0111

6
0111 - 2611

6
2611 - 7111

0
< 7111

فراوانی نقاط حضور

6

00

01

0

راهنمای سطح مطلوبیت

سطح 0

سطح 2

سطح 0

سطح 7

فراوانی نقاط حضور

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

زیستگاه آن ضروری است .این تحقیق اولین تالش

 0111تا  2611متری از روستا مطلوبیت بیشتری

برای تعیین مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در منطقۀ

برای زیستگاه پلنگ ایرانی دارند.

گیسکان و همچنین استان بوشهر است و تاکنون

 .4بحث و نتیجهگیری

پژوهشی در این زمینه انجام نگرفته است.

زیستگاه پلنگ ایرانی در استان بوشهر و شهرستان
دشتستان بسیار ناشناخته است ،بهطوری که تا یک
دهه پیش باور وجود پلنگ در این شهرستان بیشتر به
شایعات مردم محلی گره خورده بود .بعدها با تحقیقات
پراکنده و بهروز شدن محیطبانان عالقهمند و فعال در
مناطق تحت حفاظت محیط زیست و بعضی از مناطق
آزاد ،وجود این گونه در بخشهایی از استان بوشهر و
اغلب در شهرستان دشتستان قطعی شد و طرحهای
مختلفی بهمنظور حفاظت از این زیستگاهها از طرف
سازمانهای دولتی و مردمنهاد به اجرا درآمد
(گزارشهای منتشرنشدۀ اداره کل حفاظت محیط
زیست استان بوشهر) .مطالعات بومشناختی دربارۀ
پلنگ ایرانی در گیسکان بهدلیل اهمیت حفاظت از

نتایج آماری نشان داد که با افزایش تراکم دام یا در
فواصل نزدیکتر به منابع آب ،مطلوبیت زیستگاه
افزایش مییابد؛ بهعبارتی دو عامل منابع آب و تراکم
دام محلی بیشترین تأثیر را در مطلوبیت زیستگاه
دارند .این نتایج نشاندهندۀ وابستگی شدید پلنگ در
منطقۀ گیسکان به آب و دام است .با توجه به کاهش
شدید طعمههای پلنگ در منطقۀ گیسکان
(گزارشهای منتشرنشدۀ ادارۀ حفاظت محیط زیست
شهرستان دشتستان) و وفور گلههای دام در مراتع
منطقه ،این نتیجه به واقعیت نزدیک است .نکتۀ
شایان تأمل در منطقۀ گیسکان ،از بین رفتن
گونههای طعمه پلنگ ایرانی و انتخاب دام محلی
بهعنوان طعمه است .در بررسی نمایهها نیز آثار بسیار
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زیادی از مو و بقایای دامهای تغذیهشده توسط این

به حضور اندک طعمههای اصلی پلنگ و تجزیۀ

گونه نیز مشاهده شده است .نگرانی موجود در این

سرگینها و تعارض بسیار زیاد پلنگ و انسان ،شکی

منطقه تعارض شدید و روزافزون پلنگ با مردم محلی

نیست که دامهای اهلی بهویژه بز ،طعمۀ اصلی پلنگ

بهدلیل تغذیه و شکار پلنگ از دامهای آنهاست .حمله

ایرانی در منطقۀ گیسکان هستند .براساس مطالعات

پلنگ به آغلها و مناطق مسکونی بیانگر وابستگی

مشابه در کشور نیز وجود طعمه در مطلوبیت زیستگاه

شدید این گربهسان به دامهای محلی و خانگی است

پلنگ ایرانی مؤثر است ( ;Kiabi et al., 2002

(گزارشهای منتشرنشدۀ ادارۀ حفاظت محیط زیست

;Omidi et al., 2010; Erfanian et al., 2013
Jamalimanesh et al., 2014; Rouhi et al.,
2014; Farhadinia et al., 2015; Abidavi et
.) al., 2017

دامهای خانگی را بهعنوان طعمۀ اصلی خود انتخاب

با توجه به قرارگیری منطقۀ گیسکان در ناحیۀ

کند و حتی در صورت احیای مجدد طعمههای اصلی

گرم و خشک جنوبی و نیاز آبی زیاد زیستمندان آن،

پلنگ ،نتوان از این تعارض بین مردم محلی و پلنگ

پلنگ ایرانی تمایل بیشتری به حضور در محدودۀ

ایرانی جلوگیری کرد .پایشهای میدانی نشان میدهد

اطراف چشمهها و منابع آبی منطقه دارد و بیشترین

که زیستگاه گونههای علفخوار بزرگجثه شامل کل،

مطلوبیت زیستگاه نیز در فاصلۀ صفر تا  611متری از

بز ،قوچ و میش که طعمههای اصلی پلنگ در ایران

منابع آبی است .وجود جریانهای آب مثل چشمهها و

معرفی شدهاند ( Kiabi et al., 2002; Omidi et

رودخانهها از پارامترهای مهم زیستگاهی به شمار

al.,

میرود ( ،)Erfanian et al., 2013اما بهدلیل

شهرستان دشتستان) .بیم آن میرود که با تداوم این
روند ،پلنگ رفتار تغذیهای خود را تغییر دهد و

;2010

;Ahmadi et al., 2013
 ) Jamalimanesh et al., 2014هنوز در منطقه

بکر باقی مانده است .شاید بهدلیل شکار و صید بدون
ضابطه توسط مردم محلی که اغلب دامدار یا
شکارچیاند ،این طعمهها شکار شوند یا منطقه را
ترک کنند .شایان ذکر است که منطقۀ گیسکان
کریدور حد واسط جمعیتهای قوچ ،میش ،کل و بز
منطقۀ کازرون و منطقۀ شکار ممنوع شاهزاده ابراهیم
– تنگ باهوش (گزارشهای منتشرنشدۀ ادارۀ
حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان) نیز است

خشکسالیهای متمادی و برداشتهای بیرویۀ منابع
آبی در پاییندست منطقه ،چشمهها کمآب یا خشک
شدهاند که در صورت ادامۀ این روند ،تأمین منابع آبی
پلنگ ایرانی با ریسک بیشتری مواجه خواهد شد.
براساس پژوهشهای مشابه در کشور نیز دسترسی به
منابع آبی در مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی مؤثر
بوده است ( Erfanian et al., 2013; Abdollahi,
& 2015; Farhadinia et al., 2015; Farashi
.)Shariati, 2018

و هر از گاهی جمعیتهای بزرگی از گونههای مذکور

در خصوص دیگر متغیرهای مهم محیطی ،نقشۀ

در گیسکان مشاهده میشوند ولی بهدلیل نبود امنیت

مطلوبیت زیستگاه پلنگ در گیسکان نشان داد که

در زیستگاه ،این گلهها بهسرعت منطقه را ترک

زیستگاههای دارای مطلوبیت بیشتر بهصورت

میکنند (گزارشهای منتشرنشدۀ ادارۀ حفاظت

قطعهقطعه در سراسر منطقه پراکنده شدهاند.

محیط زیست شهرستان دشتستان) .بنابراین با توجه

نتایج نشان داد که براساس مدل سامانۀ
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اطالعات جغرافیایی ،مطلوبترین زیستگاههای پلنگ

0481

ایرانی در فواصل کمتر یعنی  0111تا  2611متری از

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

سکونتگاههای انسانی (روستاها) است که همگی

واقع

ارتفاع

روستاهایی کمجمعیت و دامدارند .با توجه به آنکه

در منطقۀ گیسکان از اهمیت چندانی برخوردار نیست

همۀ سکونتگاههای منطقه بهصورت عمده گلههای دام

که

تحقیق

دارند و از طرفی با توجه به اینکه این سکونتگاهها

( Jamalimanesh et al. )2014دربارۀ مطلوبیت

داخل مراتع قرار دارند و گلههای دام برای چرا از

زیستگاه پلنگ ایرانی در پارک ملی تندوره است .اما

آغلها فاصلۀ زیادی نمیگیرند ،حضور پلنگ در

در بسیاری از تحقیقات دیگر ،ارتفاع  0811تا 2711

نزدیکی سکونتگاهها را میتوان بهدلیل وجود

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

طعمههای مورد استفادۀ این گربهسان توجیه کرد که

( )Shoaei et al., 2017مهم و تعیینکننده بوده

این یافته همسو با دیگر پژوهشهای مشابه در ایران

است .براساس پژوهشهای مشابه در داخل کشور نیز

است ( Erfanian et al., 2013; Abdollahi,

ارتفاع در مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی تأثیرگذار

& 2015; Farhadinia et al., 2015; Farashi
.)Shariati, 2018

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

نتایج همچنین نشان داد که زیستگاههای مطلوبتر
در فواصل نزدیکتری از جادهها قرار دارند .بررسی

میتوان

متر
میتوان
این

یافته

گفت
همسو

قسمت
عامل
با

وسیعی

;Erfanian et al., 2013; Abdollahi, 2015
Farhadinia et al., 2015; Farashi & Shariati,
.)2018; Jafari et al., 2018

نوع راههای موجود در منطقه نیز نشان داد که این

شیبهای  01تا  66درصد ،زیستگاههای مطلوب

راهها اغلب مالرو هستند و فقط برای استفادۀ انسان

پلنگ ایرانی در منطقۀ گیسکان هستند ،اما بهتنهایی

پیاده و دام ایجاد شدهاند .جادۀ آسفالته در منطقه

عامل مهمی برای تعیین مطلوبیت زیستگاه نیستند؛

وجود ندارد و تنها جادۀ دسترسی منطقه نیز شوسه

زیرا پلنگ در شیبهای دیگر منطقه نیز مشاهده شده

است که بهندرت رفتوآمد خودرو در آن صورت

است ( .)Hemami et al., 2015در دیگر

میگیرد .در تحقیقات مختلف ،دوری از جادهها از

پژوهشهای داخل کشور نیز در شیبهای بیشتر

مهمترین عوامل تعیین مطلوبیت زیستگاه معرفی

مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی بیشتر بوده است

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

( ;Omidi et al., 2010;; Erfanian et al., 2013
;Abdollahi, 2015; Farhadinia et al., 2015
Farashi & Shariati, 2018; Jafari, et al.,
 .)2018جهتهای شمالی نیز مهمترین جهت در

;2013; Jamalimanesh et al., 2014
;Abdollahi, 2015; Farhadinia et al., 2015
;Shoaei et al., 2017; Jafari et al., 2018
 )Farashi & Shariati, 2018که البته ماهیت این

مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در منطقۀ گیسکان

جادهها با راههای موجود در منطقۀ گیسکان بسیار

هستند که همسو با یافتههای (Shoaei et )2017

متفاوت است .در منطقۀ گیسکان استان بوشهر در

 al.است .در بین عاملهای مختلف ،تراکم بیشتر

ارتفاعات بیش از  0111متر احتمال مشاهدۀ پلنگ

طعمه و نزدیکی به منابع آب ،مهمترین عامل در

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

مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در منطقۀ گیسکان
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هستند و عوامل دیگر همانطور که بیان شد ،در

 -7تفکیک زونهای قابل حفاظت و توجه به عوامل

اولویتهای بعدی مطلوبیت زیستگاهی قرار دارند .در

مهمتر در افزایش مطلوبیت زیستگاه و همچنین

انتها ،توجه به پیشنهادهای زیر حائز اهمیت خواهد

مالحظات مدیریتی مناطق واقع در سطح یک و دو

بود:

مناطق مطلوب و توجه به مدیریت مناطق سطح دو

 -0اجرای برنامههای اجتماعمحور و توجیه مردم

مطلوبیت ،میتواند به ایجاد منطقۀ حفاظتشده

محلی و ایجاد گروههای محلی حفاظت از محیط

مناسب برای حفاظت از پلنگ ایرانی و دیگر گونههای

زیست در منطقۀ گیسکان ،ضمن کمک به آموزش

حیات وحش در منطقه کمک شایان توجهی کند.

دامداران منطقه ،در جمعآوری اطالعات دقیق و
افزایش آگاهی آنها از زیستگاههای منطقه نیز حائز

تقدیر و تشکر

اهمیت خواهد بود؛

از جناب آقای دکتر قلینژاد مدیرکل محترم ادارۀ

 -2ایجاد سازوکار پایشی مدون بهمنظور جلوگیری از

حفاظت محیط زیست استان بوشهر ،محیطبانان و

شکار و صید غیرمجاز و برقراری امنیت زیستگاه

کارشناسان ادارۀ حفاظت محیط زیست شهرستان

بهمنظور حضور گونههای علفخوار بزرگجثه بهعنوان

دشتستان ،جناب آقای مهندس فقیه معاونت محترم

طعمههای اصلی پلنگ ایرانی در منطقه شایان توجه

محیط طبیعی ،جناب آقای مهندس درویشی رئیس

است.

محترم ادارۀ حیات وحش و جناب آقای مهندس

 -0جبران خسارت ناشی از حمله پلنگ ایرانی به

جمادی رئیس محترم ادارۀ زیستگاههای ادارۀ کل

دامداران توسط سازمانهای متولی نیز میتواند به

حفاظت محیط زیست استان بوشهر که در به انجام

رفع تعارض بین انسان و حیات وحش منطقه کمک

رسیدن این تحقیق یاریگرمان بودند تقدیر و تشکر

کند؛

میشود.
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