
اصفهان استان شرق در سانان¬گربه سایر و شنی گربه شناختی بوم آشیان تطبیقی تحلیل و پراکنش بررسی  

  چکیده

هاي طبیعی دارند. هاي سنگ سرطاق یا پرچمدار نقشی اساسی در حفظ کارکردهاي اکوسیستمگوشتخواران به عنوان گونه
گردند که حفاظت از مطرح می هاي کانونیهاي غذایی، پستانداران گوشتخوار غالبا بعنوان گونهبواسطه قرار داشتن در راس هرم

هاي موجود در آن زیست بوم را تواند حفاظت از سایر گونهمجموعه آنها و شناسایی نیازهاي متفاوت زیستگاهی آنها می
ها حیات وحش مستلزم دستیابی به اطالعات دقیق گونه تضمین کند. با این وجود هر گونه اقدامی براي نیل به اهداف حفاظتی

هاي از وضعیت پراکنش آنها، عوامل طبیعی و انسانی مؤثر بر پراکنش و بررسی الگوهاي همزیستگاهی آنهاست. اکوسیستم
بسیار هاي طبیعی بیابانی و نیمه بیابانی شرق استان اصفهان به لحاظ امنیت زیستگاهی و فراهمش منابع کافی زیستگاه
اي که این مناطق به مناسبی براي طیف وسیعی از زیستمندان ساکن در فالت مرکزي ایران را فراهم آورده است. به گونه

مرکزیت پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین زیستگاه پنج گونه گربه سان شامل پلنگ ایرانی، یوزپلنگ آسیایی، کاراکال، 
جود از الگوهاي انتخاب زیستگاه، عوامل مژثر بر آن و نیز نحوه همزیستگاهی این گونه گربه وحشی و گربه شنی است. با این و

باشد. بدین منظور و با تمرکز بر استفاده از مدلسازي مطلوبیت زیستگاه به در مناطق بیابانی ایران اطالعات چندانی موجود نمی
قل محیطی و انسانی پژوهش زیر به انجام رسید. سازي متغیرهاي مست) و نیز نقشهMaxEntروش مدل بیشینه بی نظمی (
ها و بررسی تأثیر فراهمش متغیرهاي مستقل محیطی بر رفتار انتخاب زیستگاه هر گونه به پس از تهیه مدل پراکنش گونه

فزار اهاي مطلوبیت و نیز آماره همپوشانی زیستگاه شانر در نرمها بر اساس همپوشی نقشهتفکیک، الگوي همزیستگاهی گونه
ENMTools سان منطقه عباس آباد گونه گربه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که از میان پنج گونه گربه

هاي مطلوب براي پراکنش شنی داراي پراکنش محدود، همراه با رفتار انتخاب زیستگاه بسیار تخصصی است و اغلب زیستگاه
گیرد. در مقابل دو گونه گربه وحشی و کاراکال به لحاظ رفتار ت وحش عباس آباد قرار میاین گونه در خارج از مرز پناهگاه حیا

اندازهاي طبیعی قابلیت پراکنش داشته و داراي بیشترین انتخاب زیستگاه غیر تخصصی و قابلیت باالي پراکنش در اغلب چشم
سان بزرگ منطقه اگرچه یوزپلنگ به عنوان دو گربههاي پلنگ و سطح مناطق مطلوب در منطقه مطالعاتی بودند. در مورد گونه

اي و غالبیت گونه پلنگ نسبت به یوز همزیستگاهی کمی داشته باشند، اما بر گونهرفت به دلیل تأثیر رقابت بینانتظار می
شتراك اي از اهاي مطلوب آنها و نیز تحلیل همپوشی آشیان بومشناختی سطح قابل مالحظهگذاري زیستگاهاساس رویهم

زیستگاهی بین این دو گونه در منطقه عباس آباد نائین مالحظه شد. بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد بیشترین پتانسیل 
بندي شود. این امر لزوم توجه به گرادیان ارتفاعی در زونها در زون مرتفع درون مرز منطقه دیده میهمزیستگاهی گونه

  سازد.هاي بیابانی و نیمه بیابانی کویر مرکزي ایران را بیش از پیش نمایان میدر زیستگاه حفاظتی منطقه و تعیین مناطق امن

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

