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چکيده
زمينه و هدف :هدف از این مقاله بررسی زیست گاه یوزپلنگ آسیایی با طعمه خواران رقیب این گونه در پارک ملی است.
روش بررسی :در مقاله حاضر ،مطلوبیت زیست گاه یوزپلنگ آسیایی با استفاده از روش مکسنت در پارک ملیی ویویر طیی یید دوره ده
ساله مورد بررسی قرار گرفته و مدلسازی میشود.
يافتهها :نتایج نشان میدهد وه متغیرهای فاصله از منابع آب ،پوشش سطح زمین و طعمه خوار رقیب با  11/05 ،77/1 ،72/8درصد بیش
ترین سهم را در مطلوبیت زیست گاه یوزپلنگ دارند .بیش ترین احتمال حضور گونه در جهت شمال ،در دامنه ارتفاعی  1755 -1055متر،
در شیبهای  10تا  05درصد و در فاصله وم تر از  15ویلومتری از منابع آبی میباشد .بییش تیرین احتمیال حضیور یوزپلنیگ در مراتیع
متوسط  ،اراضی بایرو پوشش بسیار ضعیف میباشد.
بحث و نتيجهگيری :زیست گاه واراوال بیش از سایر طعمهخواران با زیست گاه یوزپلنگ هم پوشانی دارد .براین اسیا ،،تغیییر مراتیع و
احداث اراضی حاوی طعمه های یوزپلنگ در نقاطی وه مطلوبیت زیست گاه این حیوان مناسب ارزیابی شده است ،به عنوان یکی از عوامی
منجر به توسعه پایدار زیستگاه این گونه معرفی میگردد.
واژههای کليدی :مطلوبیت زیست گاه ،یوزپلنگ آسیایی ،روش مکسنت ،پارک ملی وویر.

-1وارشنا ،ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست ،زیست گاهها و تنیو زیسیتی ،دانشیکده محییط زیسیت و انیر ی ،دانشیگاه آزاد اسی می علیو
تحقیقات ،تهران ،ایران.
( -*7مسوول مکاتبات) :استادیار ،گروه مهندسی منابع طبیعی -محییط زیسیت ،دانشیکده محییط زیسیت و انیر ی ،دانشیگاه آزاد اسی می واحید علیو
تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -0استاد ،گروه مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست ،دانشکده محیط زیست و انر ی ،دانشگاه آزاد اس می واحد علو تحقیقات ،تهران ،ایران.
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Abstract
Background and Objective: The purpose of this article is to compare the habitat of Asiatic cheetah
with that of the predators competing this species in the National Park.
Method: At the present study, the habitat suitability of Asiatic cheetah at the Kavir National Park was
studied and modeled by MaxEnt in 10 years.
Findings: The results show that the factors such as distance from water resources, land use and
competitor predators with the scores of 27/8, 22/1, 19/50% had the highest share in suitablity of
cheetah’s habitat. Maximum possibility of the existence of the species at the north is at the elevation
range of 1200-1300 m, at the slope range of 15-60%, and at a distance less than 10 km from water
resources. Maximum possibility of the existence of cheetah is at moderate pastures, undeveloped
lands, and very poor coverage.
Conclusion: The habitat of caracal has the highest overlap with the habitat of cheetah than other
predators. Accordingly, change of pastures and establishing the lands containing the preys for cheetah
at the zones weher are found to be a suitable habitat, can be introduced as leading contributors to the
sustainable development of habitat for this species
Keywords: Habitat suitability, Cheetah, Max. Ent. Modeling, Kavir National Park.
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مقدمه
وشور ایران به علت وسعت زیاد و قرار گرفتن در بین سه منطقه

میباشد وه باید با تولید نقشه مطلوبیت زیست گاه ،مناطقی وه

زیست جغرافیایی (جیانوری) پالااروتیید ،اورینتیال و اتیوپییا از

از نرر حفاظتی مهمتر هستند ،شناسایی شوند .بنیابراین نقشیه

تنو زیستی باالیی برخوردار است( .)1بو سامانههای بیابانی بیه

مطلوبیت زیست گاه برای توسعه پایدار بو سامانهها بسیار مهیم

عنوان اراضی حاشیهای محسوب شده و زیست گاههایی با موانع

میباشد .ارزیابی زیست گاه مهمتیرین عیاملی را ویه منجیر بیه

زیستی و محدودیت رویشی فراوان هستند وه مهم ترین ویژگی

حمایت و جلبنرر گونیه مییشیود ،مشیخص میونید و سیبب

آن ها ومبود رطوبت وافی ،ناپایداری موازنه بو شناختی و توان

میشود تا مدیران حیات وحش در صورت امکان بیا افیزایش آن

ترمیمپذیری محدود است .با وجود این،موانیع بیو سیامانههیای

عام در زیست گاه گونیه هیدف ،باعی حماییت ،حفی و نییز

بیابانی یکی از مهم ترین زیست گاههای حیاتوحش دشیتزی،

توسعه آن جمعیت شوند .هیم چنیین عوامی میورر در تخرییب

بومی و یا حماییت شیده نرییر گیورخر آسییایی ،جبییر ،آهیو،

زیست گاه و تهدید برای گونه هدف مشخص میشود و با ونترل

یوزپلنگ ،واراوال ،هوبره ،انوا ووور ،زاغ بور و  ...به شمار میی-

و حذف آن عامی  ،از ویاهش جمعییت هیدف جلیوگیری میی-

روند  .این بو سامانهها به دلی محدودیتهای زیستی در برابیر

گردد( .)1بر این اسا ،در مقالیه حاضیر میوارد یی در جهیت

دخالتهای نابهجای انسان شکننده و آسیبپذیرند وه این امیر

توسعه پایدار زیست گاه یوزپلنگ آسیایی انجا میگیرد :ابتدا به

نیاز جدی محییط زیسیت را بیه یید توسیعه پاییدار و متیوازن

ارزیابی زیست گاه یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی وویر پرداخته

مشخص میوند(7و.)0

می شود .سپس مهم ترین عوام تاریر گذار بر پراونش و جیذب

یوزپلنگ آسیایی شاخص ترین گونه بو سازگان های بیابیانی و

و دفع گونه تعیین می گردد .پس از آن مدل سازی و تهیه نقشه

نیمه بیابانی ایران است .نسی ایین جیانور در سیایر وشیورهای

مطلوبییت زیسیت گیاه در منطقیه بیا روش  MaxEntانجیا

آسیایی منقرض شده است و تنها جمعیت باقی مانده ،جمعییت

میگیرد.

موجود در ایران است و از این رو به این گونیه یوزپلنیگ ایرانیی

منطقه مورد مطالعه

نیز اط ق میشیود(4و .)0یوزپلنیگ ایرانیی یکیی از در معیرض

پارک ملی وویر در جنوب غربی اسیتان سیمنان در حیدفاصی

خطرترین حیوانات دنیا می باشد وه پس از پلنگ آمور وه تنهیا

وویر مروزی ایران و دریاچه نمد واقع شده است .پارک ملی در

 05تا  45ق ده از آن در طبیعت باقی مانده  ،دومین گربه سان

موقعیت جغرافیایی  08و  01تا ً 50و ً50و 00طیول شیرقی

در معرض خطر دنیا به شمار می آید .تا پیش از جنیگ جهیانی

و 50و12و 04تا 45و00و 04عیرض شیمالی قیرار دارد .از نریر

دو  ،جمعیت یوزپلنگ در حدود  455ق ده بوده وه تقریبیا در

موقعیت مکانی این منطقه در حدفاص دریای نمد در غیرب و

تما مناطق استپی و صحرایی نیمه شرقی وشور و بخش هیایی

دشت وویر در شرق قرار گرفته و از نرر جغرافیای سیاسی حد-

از نواحی غربی وشور نزدید مرز عراق دییده میی شید( .)0امیا

فاص استانهای تهران ،قیم ،اصیفهان و سیمنان واقیع گردییده

متاسفانه در سال های اخیر جمعیت آن به شدت واهش یافته و

است .این منطقه مشتم بر دشتها ،ارتفاعات ،مسی ها ،دقها،

در معرض خطر انقراض قرار گرفته است و اگر اقیدامات قیاطعی

چشمهها ،مراتع وویری و نیمیه ویویری و تنیو حییات وحیش

برای حفاظت از آن صیورت نگییرد ،نسی ایین جیانور منقیرض

نمونهای از بو سامانههای خشد و بیابانی محسوب میشیود .در

خواهد شد  .تبدی  ،تکه تکه شدن و تخرییب زیسیت گیاه هیر

این محدوده به دلی ریزشهای ویم جیوی تنهیا امکیان ادامیه

ودا به نوعی زندگی پایدار و توسعه متوازن این گونه را به خطر

حیات گیاهان و جانورانی وه قادر به سازش با منطقیه شیدهانید

انداخته است  .بنابراین مطالعه زیست گاه ها به منرور آگاهی از

وجود دارد .به همین دلی این منطقه دارای سییمای گییاهی و

وضعیت موجود آن ها و تدوین راه ح های مناسب برای توسعه

جانوری ویژهای از جمله گیاهان خشیکی پسیند و شورپسیند و

پایدار بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود(2و.)8

جانورانی نریر روباه شنی ،گربه شنی و یوزپلنگ مییباشید و در

یکی از اساسییترین و اصیلیترین رویکردهیای توسیعه پاییدار،

زمانی نه چندان دور گورخر از گونیههیای شیاخص جیانوری در

واهش تداخ فعالیتهای انسانی و فعالیتهیای حییات وحیش

منطقه محسوب میشد .پستترین بخش منطقه با ارتفا حدود
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جورابلو و همکاران

 205متر از سطح دریای آزاد در شرق تا ارتفیا بییش از 7555

ع یم آن گرفته شد( ،)4مختصات جغرافیایی نقاط حضور گونیه

متر در قسمتهای مروزی منطقه مشیهود اسیت .بیا توجیه بیه

طی سفرهای متعدد بیه پیارک ملیی ویویر و بیا پیمیایشهیای

اوضا ویژه پارک ملی وویر و منطقه حفاظت شده وویر از نریر

صحرایی در تمامی فصیول سیال  17و بهیار 10و ،14طیی دوره

شک زمین ،جنس خاک ،اقلیم و آب و هوا 750 ،گونیه گییاهی

های متوالی انجا گرفت ،با دستگاه  GPSربت شد وه بالغ بیر

در رویش گاههای این منطقه شناسایی شده است .این گیاهیان

 10نقطه حضور بوده اسیت .هیم زمیان بیا ربیت ایین نقیاط در

از نرر پایایی (طول عمر) چند ساله و اغلب ید ساله هسیتند و

منطقه ،اط عات میدانی مربوط بیه نیاهمواریهیا ،منیابع آب و

از منرر فر رویشی به صیورت درختیی و درخت یهای ،بوتیهای

حیاتوحش موجود در نقاط حضور ،ربت گردید .در مدلسیازی

علفی و گندمی دیده میشوند .گونههای گیاهی شناسایی شیده

با روش  MaxEntبرای به دست آوردن توزیع نیامعلو حضیور

در پارک ملیی ویویر متعلیق بیه  100جینس و از  45خیانواده

ید گونیه و مطلوبییت زیسیت گیاه بیرای آن ،از تعیدادی الییه

هستند .تاونون در خیرهگاه زیستوره وویر  01گونه پستاندار

زیستبومی همراه با نقاط حضور آن گونه (نقاط حضور از  x1تیا

از  78جنس و متعلق به  10خیانواده شناسیایی شیده اسیت در

 )xmاستفاده میشود .برای این وه بتوان مدل توزیع گونه را بیه

حال حاضر در پارک ملی وویر از گورخر ،وه در گذشته یکیی از

دست آورد ،باید بین دادههای آمیاری حضیور گونیه و اط عیات

شاخصترین گونههای منطقه به حسیاب مییآمید ،اریری دییده

بو شناختی ارتباط ایجاد ورد .مکسنت مطلوبیت هیر سیلول در

نمیشود و  101گونه پرنده متعلیق بیه  00خیانواده 75 ،گونیه

زیست گیاه را بیرای آن گونیه ،بیه صیورت تیابعی از متغیرهیای

خزنده متعلق به  1خیانواده و دو گونیه دوزیسیت متعلیق بیه 7

زیستبومی بیان میوند .ارزش باالی هر سیلول نشیان دهنیده

خانواده شناسایی شده است وه ایین تنیو در جمعییت حییات

این است وه آن سلول اوضا مطلوبی برای آن گونه دارد .میدل

وحش منطقه قاب توجه میباشد(.)4

محاسبه شده امکان توزیع جمعیت را در تمامی سلولهیا بییان

روش بررسی

میوند .توزیع منتخب ،آن قسمتی است وه به واقعیت نزدیدتر

در این پژوهش از روش ارزیابی زیست گاه ،از دادههیای حضیور

میباشید ( )Maximum Entropyو بیرای هیر متغییر بایید

گونه و عوام زیست گاهی تاریرگذار در پراونش گونه اسیتفاده

چنین وضعیتی وجود داشیته باشید( .)11در پیژوهش حاضیر از

میشود .سپس نقشههای مطلوبیت زیسیت گیاهی حاصیله ،بیه

آستانه حداوثر طبقهبندی صحیح نقاط حضور بیا درصید طبقیه

وسیله اعتبار سنجی با استفاده از پایش زمینیی ،میورد مقایسیه

بندی نقاط شبه عد حضور وه ید آستانه توصییه شیده بیرای

قرار میگیرد و در نهایت بیا مقایسیه میدل بیه وسییله منحنیی

این نمونه از پژوهشها میباشد ،استفاده گردید وه برابر 5/028

مشخصه ،عم ویرد درییافتی 1و بررسیی سیطح زییر منحنیی،

بوده است .با توجه به این وه برای اجرای مدل و اهمیت متغییر

بهترین مطلوبیت زیست گاه برای این گونه معرفی میشود(.)15

طعمهخوار و طعمه ،نقشه حضور گونههای طعمیهخیوار بیا یید

به منرور مشخص نمودن تما نقاط حضور این گونه در سرتاسر

دیگر تلفیق شده و هم چنین نقشه حضور طعمه بیا یید دیگیر

پارک ملی وویر ،فهرستی از آمار و مشاهدات یوزپلنگ وه طیی

تلفیق شده وه برای تشخیص این وه وه ودا گونه طعمهخیوار

ید دوره ده ساله از سیال  1080لغاییت  1010در پیارک ملیی

و نیز طعمه اهمیت بیش تیری در میدل پییشبینیی مطلوبییت

و ویر به ربت رسیده بود ،تهیه شد .این نقاط با توجه به مشاهده

زیست گاه یوزپلنیگ دارد ،همپوشیانی نقشیه مطلوبییت نهیایی

مستقیم محیطبانان و مراجعه ونندگان پارک ،تصیاویر دریافیت

زیست گاه یوزپلنگ (به دست آمده از مکسینت ویه در محییط

شده از دوربینهیای تلیهای و نییز نقیاطی ویه در آن هیا النیه،

 ArcGisبه صورت ید نقشه رستری در دو وی  ،مطلیوب و

سرگین ،رد پا و رفت و آمد حیوان مشاهده شده است ،بر اسا،

نامطلوب طبقهبندی گردیده) با نقشه حضور هر یید از طعمیه-

اط عات موجود در اداره پارک ملیی ویویر ،اداره وی حفاظیت

خواران و طعمه ها محاسبه شد وه نتایج آن در یی

ویر میی

محیط زیست اسیتان سیمنان و اط عیات محییطبانیان منطقیه

گردد.

گردآوری و آدر ،و مح دقییق مشیاهده حییوان و ییا آریار و
1- Receiver Operating Characteristics curve
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يافته ها

یوزپلنگ محاسبه می گردد وه برای اجرای مدل 05 ،درصید از

در نمودار( ،)1میزان حذف ( )omission rateو منطقه پیش-

دادههای حضور به عنوان دادههای آزمون میدل میورد اسیتفاده

بینی شده به عنوان تابعی از آستانه تجمعی نمیایش داده شیده

قرار گرفته است .میزان حذف به دلی تعییین آسیتانه تجمعیی

است .میزان حیذف بیر پاییه  25درصید از نقیاط حضیور گونیه

باید نزدید به میزان حذف پیشبینی شده باشد.

نمودار  -2منحنی ميزان حذف و منطقه پيش بينی شده برای گونه يوزپلنگ
Figure 1- Deletion rate and predicted area for cheetah

نمودار( )7منحنی گیرنده عام

مشخصه (ROC) 1را برای

دادههای مشابه نشان میدهد .در این نمودار ،خط قرمز پیش-
بینی مدل بر اسا 25 ،درصد از دادههای تعلیمی است وه
برای اجرای مدل استفاده گردیده و مقدار()AUC =54844
عم ورد و دقت مناسب مدل را نمایش میدهد .هم چنین
خط سیاه رنگ نشان دهنده پیشبینی حضور گونه به صورت
تصادفی ( )AUC =540بوده و خط آبی پیشبینی مدل بر
اسا 05 ،درصد از دادهها می باشد وه برای سنجش اعتبار
مدل استفاده شده است(.)AUC =54215

1 receiver operating characteristic
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نمودار  -1منحنی ميزان حساسيت و اختصاصی بودن منطقه برای يوزپلنگ
Figure 2- sensitivity rate and specificity of the area for cheetah
در تفسیر منحنیهای پاسی ،،از نمودارهیای خروجیی مکسینت

خاص با سایر متغیرها را نیز مد نرر قرار میدهد وه در قسیمت

استفاده گردید وه ع وه بر این وه احتمال حضیور یوزپلنیگ را

زیر به نتایج آن اشاره میشود.

با هر متغیر میسنجد ،روابط هم بستگی پنهان بیین آن متغییر

نمودار  -9منحنی پاسخ جهت جغرافيايی
Figure 3- aspect response Curve

نمودار  -1منحنی پاسخ ارتفاع
Figure 4- dem response Curve
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نمودار  -0منحنی پاسخ شيب
Figure 5- slope response Curve

نمودار  -2منحنی پاسخ فاصله از منابع آب
Figure 6- water distance response Curve

نمودار  -2منحنی پاسخ پوشش سطح زمين
Figure 7- landuse response Curve
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جدول  -2درصد هم پوشانی زيست گاه مطلوب يوزپلنگ و زيست گاه طعمه ها
Table 1- overlaps percent of cheetah habitat Suitability and habitat of prey

نام گونه

درصد هم پوشانی

قوچ و میش

42/40

و و بز

00/00

جبیر

74/02

خرگوش

8/02

نمودار  -2منحنی پاسخ طعمه
Figure 8- hunt response graph

جدول  -1درصد هم پوشانی زيست گاه مطلوب يوزپلنگ با زيست گاه طعمه خواران رقيب
Table 2- overlaps percent of cheetah habitat Suitability and habitat of predators

نام گونه درصد هم پوشانی
واراوال

47/20

گرگ

00/10

پلنگ

10/4

شغال

4/08

نمودار  -2منحنی پاسخ طعمه خوار
Figure 8- predator response graph

بررسی مطلوبيت زيست گاه يوزپلنگ آسيايی ....

129

نمودار زیر نمودار جد نایف ) (Jacknifeمیباشید ویه دقیت

بیش تری را در اجرای مدل به تنهایی ایفا مییونید .در نمیودار

اجرای مدل را با هر متغیر خاص به تنهایی نشان میدهید و آن

زیر متغیرهای فاصله از منابع آب،پوشش سطح زمیین ،طعمیه-

را با سایر متغیرهای دیگر مقایسه میونید .ایین مسیاله از ایین

خوار به ترتیب مهم ترین نقش را در اجرای مدل به تنهایی ایفیا

جهت مهم است وه تعیین میوند ودا یید از متغیرهیا سیهم

میونند.

*(جهت جغرافیایی=  ،Aspectارتفا = ،Demپوشش سطح زمین=  ،Landuseطعمهخوار=  ،predatorطعمه=  ،prey1شیب=  slopeو منابع آبی=
 )waterبا رنگ سبز= بدون متغیر ،رنگ آبی= تنها با آن متغیر ،رنگ قرمز= با تما متغیرها را نشان می دهد.

نمودار  -3منحنی جک نايف
Figure 9- Jackknife of regularized training gain for cheetah

در نهایت از خروجی مکسنت نقشه ای به دست می آید وه این

به رنگ سبز و زیست گاه نامطلوب بیه رنیگ قرمیز بیرای گونیه

خروجی شام دو طبقه است به طوری وه زیست گاه مطلیوب

یوزپلنگ در پارک ملی وویر می باشد.

نقشه  -2مطلوبيت زيست گاه يوزپلنگ در پارک ملی کوير
Map 1- habitat Suitability for cheetah in Kavir national park

بحث و نتيجه گيری
در این پژوهش ارزیابی مناطق بالقوه مناسب برای یوزپلنگ ها

تعیین مطلوبیت زیست گاه یوزپلنگ آسیایی از روش مکسنت

به عنوان مهم ترین عام توسعه پایدار زیست گاه این گونه

بهره برده شد.

مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . .به منرور مدل سازی و
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نتایج حاص مشخص می سازد وه زیست گاه مطلوب یوزپلنگ
در پناه گاه پارک ملی وویر در ارتفاعات  1755تا  1055متر از
سطح دریا  ،در شیب های  10تا  05درصد قرار دارد  .بر اسا،
پیش بینی های انجا شده مناطق شمالی پارک ملی وویر

جورابلو و همکاران

 -7منصوری .جمشید ،1082 ،راهنمای پرندگان اییران،
انتشارات فرزانه ،چاپ دو .
 -0مجنونیان .هنرید ،1028 ،زیست گیاه هیا و حییات
وحش ،سازمان حفاظت از محیط زیست.

دارای بیش ترین احتمال حضور یوزپلنگ است .سه پارامتر

 -4عطاردی ،1015 ، .پیارک ملیی و منطقیه حفاظیت

فاصله از منابع آب ،پوشش سطح زمین و طعمه خوار نقش

شیده ویویر ،جلیید اول :زیسیت گییاه هیای یوزپلنییگ

مورری در افزایش تناسب زیست گاه و نیز پیش بینی مناطق

آسیایی در ایران ،انتشارات برگ زیتون.

مساعد حضور یوزپلنگ در پارک ملی وویر دارد .پارامتر فاصله از
منابع آب نسبت به دو پارامتر ور شده نقش مهم تری در
افزایش تناسب زیست گاه و پیش بینی مناطق مساعد حضور
یوزپلنگ دارا است .بر اسا ،نتایج ،بیش ترین احتمال حضور و
فعالیت گونه یوزپلنگ در فاصله وم تر از  15ویلومتری از منابع
آبی میباشد .بر اسا ،یافته های این مطالعه ،پوشش سطح

 -0ضیییایی .ه ،1088 ،راهنمییای صییحرایی پسییتانداران
ایران ،وانون آشنایی با حیات وحش.
6- Harrison DL, Bates PJJ. 1991. Felidae.
In: The mammals of Arabia. 2 ed.
Sevenoaks, UK: Harrison Zoological
;Museum
 -2اوبیییری هیییارونی.ح ،بهیییروزی راد.ب ،حسییین زاده

زمین دومین عام مهم مطلوبیت زیست گاه یوزپلنگ در منطقه

ویابی.ب ،1082 ،بررسی مطلوبیت زیست گاه آهو در

میباشد .بعد از پوشش سطح زمین طعمه خواران رقیب به

منطقه حفاظت شده والمنید-بهیادران ،اسیتان ییزد،

عنوان سومین متغیر نقش مهمی را در زیست گاه یوزپلنگ ایفا

مجله محیط شناسی،سال سی و چهار  ،تابستان .82

می ونند .نتایج این پژوهش نشان داد در پارک ملی وویر به

 -8پرو ه حفاظیت از یوزپنیگ ،1082 ،سیازمان محییط

ترتیب واراوال ،گرگ ،پلنگ و شغال دارای بیش ترین زیست
گاه مشترک با یوزپلنگ هستند .یوزپلنگ در پارک ملی وویر در
ولیه مناطق دشتی و دامنه ووهها و تپهماهورهای پارک زیست
مینماید وه این مناطق از جمله زیست گاههای واراوال ،گرگ،
پلنگ و شغال به شمار میرود و میتوان گفت وه یوزپلنگ با
این گونهها دارای ید زیست گاه مشترک میباشد و زیست گاه
این گونهها با هم هم پوشانی بیش تری دارد و این گونه باید
برای حضور در این زیست گاه با این گونهها و سایر طعمه-
خواران رقابت نموده و هم چنین برای به دست آوردن شکار بر
روی منابع غذایی مشترک با سایر رقبای خویش به رقابت
بپردازد.
تشکر و قدردانی
با سپا ،فراوان از اداره محیط زیست استان سمنان ،اداره
محیط زیست شهرستان گرمسار و ولیه افرادی وه در جمع
آوری اط عات به این پژوهش ومد ورده اند.
منابع
 -1ورمییی ، .قییدیریان .ط و فییی .الهییی .ک،1011 ،
اطلس پستانداران ایران ،در دست چاپ.

زیست.
 -1فیروز .اسکندر ،1028 ،حییات وحیش اییران (مهیره
داران ،مروز نشر دانشگاهی تهران.
10- Hirzel, A., Le Lay, G., 2008. Habitat
suitability modelling & niche theory.
Journal of Applied ecology, 2008, 45,
1372–1381.
11- Franklin. J. 2010. Mapping Species
Distributions. Cambridge University
Press.

