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 1396 خردادتاریخ پذیرش:            1395 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

با زيستگاه  هاآنها و نحوه ارتباط شناختي اين گونهآگاهي از نيازهاي بوم وحش بدونهاي حياتحفاظت از گونه منظورريزي بهبرنامه 

افزارهاي سامانه با استفاده از نرم اند،شناسي يافتههاي بومهاي مطلوبيت زيستگاه كه امروزه كاربرد بسياري در پژوهشپذير نيست. مدلامکان

سازند. تهديدات و تعارضات انساني موجود در پارك ملي زيستي مرتبط مي يرهاي محيطگونه را با متغجغرافيايي و آماري انتشار يک اطالعات

هاي هاي حضور جمعيتهاي مناسب جدا كرده و محل، از برخي زيستگاهIUCNپذير در فهرست سرخ اي آسيبعنوان گونهگلستان گونه آهو را به

وتحليل  هاي فقط حضور و تجزيهسازي مطلوبيت زيستگاه آهو، از روش مبتني بر دادهلمنظور مدگونه را در برخي مناطق محدود نموده است. بهاين

طبقات عنوان متغير وابسته و از هشت متغير محيطي ازجمله نقشه شده است. در اين مطالعه از نقاط حضور گونه بهشناختي استفادهعاملي آشيان بوم

، نقشه منابع آبي بانيمحيط يهاپاسگاههاي آسفالت و خاكي، نقشه موقعيت ي، نقشه شيب، نقشه جهت، نقشه موقعيت روستاها، نقشه جادهارتفاع

شناختي گونه مورد مطالعه درصد ترين عوامل مؤثر در آشيان بومگرايي، مهمعنوان متغير مستقل استفاده شد. براساس مقادير تخصصبه هاآبراهه و

دهد كه شده در اين مطالعه براي گونه آهو نشان مي باني است. نقشه مطلوبيت زيستگاه تهيههاي محيطفاصله از جاده و فاصله از پاسگاه يب،ش

 گذر پارك گرديده است.زيستگاه مطلوب آهو در پارك ملي گلستان بسيار محدود و متمركز بر حاشيه جاده ميان
 

 ، پارک ملی گلستانشناختیتحلیل عاملی آشیان بوممطلوبیت زیستگاه،  سازیمدل، آهو کلمات کلیدی: 

 Maysam.mm65@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

با دو چالش اصلی کاهش  21حفاظت از تنوع زیستی در قرن        

ها مواجه بوده است. مدیریت زیستگاه نقش زیستگاه و انقراض گونه

های مورد نیاز حال، دادهمهمی در حفاظت از تنوع زیستی دارد. بااین

های شناسی گونهها، شرایط زیستی و بومشامل نحوه پراکنش گونه

رو، ها در دسترس نیست. ازاینوحش در بسیاری از زیستگاهحیات

های کم مواجه شناسان حفاظت اغلب با مشکل مدیریت با دادهزیست

شناسی هستند. کمبود اطالعات در مورد تاریخ طبیعی و مطالعات بوم

کند. این مسائل تشدید میها نیز این مسئله را بنیادی در مورد گونه

گیری از ابزارها و تمرکز بر منابع محدود، شود که با بهرهسبب می

گونه انجام های یکها و ارزیابی مطلوبیت زیستگاهبندی تحقیقاولویت

هایی که در معرض بسیاری از گونه (.Metaxas ،2007 و Bayanشود )

جغرافیایی اند، گسترش خطر انقراض و کاهش جمعیت قرارگرفته

با از دست دادن زیستگاه مناسب خود روند  بنابراین، ،محدودی دارند

 (.Dibb ،2002و  Tremblay) کنندتر طی میانقراض را سریع

 تغییرات ،علفخواران توسط زیستگاه از استفاده و انتخاب در       

 هایزمان در گونهافراد یک گردد ومی مشاهده غالباً و زمانی مکانی

هرچند  متفاوتی حضور یابند. هایمکان در است ممکن مختلف

هستند  ارتباط در باهم طبعاً زیستگاه از زمانی استفاده و مکانی مقیاس

یک  در زیستگاه از استفاده زمانی تغییرات به ندرتبه محققان ولی

سازی های زیادی برای مدلروش (.Wiens ،1999) اندپرداخته مکان

دسته کلی  ها به دوشوند. این روشکاربرده میبهمطلوبیت زیستگاه 

های هایی هستند که نیاز به دادهشوند. دسته اول روشتقسیم می

هایی هستند که تنها به حضور و عدم حضور دارند و دسته دوم روش

 سازی که موردهایی مدلهای حضور نیاز دارند. اغلب روشداده

های رگرسیون چندگانه هستند روشگیرند بر مبنای استفاده قرار می

هایی هایی دوتایی )حضور و عدم حضور( نیاز دارند. روشو به داده

 Discrimination) های خطی عمومی، آنالیز تابع گسستهمثل مدل

foundation analysis)، مصنوعی عصبی هایشبکه عمومی، افزایش مدل 

(Artifical Neural Network (ANN)) بندیو طبقه درخت رگرسیون و 

(Classification and regression tree (CART))  جز این دسته

 (.Unger ،2008) باشندمی

های زیستگاهی بر پایه نقاط حضور و عدم حضور اطالعاتی مدل       

چنین اجازه دهد. همرا در مورد ترجیحات زیستگاهی گونه نشان می

مناطق دیگر را  های مناسب زیستگاهی دربینی مکانکشف و پیش

هایی که از طورکلی مدلبه (.2005و همکاران،  Jepsen) دهندمی

توانند کنند، فقط هنگامی میحضور و عدم حضور استفاده می هایداده

های اطالعات دقیقی در مورد مطلوبیت زیستگاه ارائه دهند که داده

ین های باکیفیت پایای از مکاندرستی نمایندهمکانی عدم حضور به

زیستگاهی که منجر به عدم استفاده از آن شده است باشند. این 

دیگر عبارتبه ،ها غالباً با پدیده عدم حضور کاذب روبرو هستندروش

گر، دالیل متعددی نظیر دقت مشاهدهبه گرمشاهده توسط گونه مشاهده

گردد تجهیزات مورد استفاده، رفتار گونه در استتار و اختفا سبب می

عنوان نقطه عدم حضور گونه ثبت شود. عوامل مذکور نقطه بهتا آن 

ها با خطاهای وتحلیل دادهشود که نتایج حاصل از تجزیهسبب می

حضور  عدم هایداده موارد اغلب در زیادی همراه باشد. در هر صورت

سازی های مدل(. روشPearson ،2007) ندارد وجود اطمینان قابل

کنند با مشکل فوق های حضور استفاده میدادهزیستگاه که تنها از 

شناختی، ها شامل تحلیل عاملی آشیان بومرو نیستند. این مدلروبه

و الگوریتم ژنتیکی  (Maximum Entropy (Maxent)) نظمیبی حداکثر

بینی های حضور برای پیشها بر مبنای دادهروش این باشند.می )گارپ(

ویژه به عدم حضورهای نادرست ناشی و به اندتوزیع جانوران ایجاد شده

های و یا پنهان شدن در طول بررسی شدن پراکنده برای حیوان توانایی از

ها موجب روشمیدانی حساس هستند و از طرف دیگر استفاده از این 

ها روش رو از اینشود. ازاینجویی در وقت و زمان مطالعه میصرفه

های مختلف استفاده یع ارگانیسمطور گسترده برای مطالعه توزبه

 (.Wotherspoon ،2006 و Olivier) شودمی

 Ecological Nicheیا  ENFAشناختی )تحلیل عاملی آشیان بوم

Factor Analysis) سازی مطلوبیت زیستگاه های مدلیکی از روش

های ( طراحی شد که بر مبنای روش2000) Hirzelاست که توسط 

های این روش در سال است.های اطالعات جغرافیایی آماری و سامانه

های وسیع و محاسبه نقشه اخیر برای یافتن مناطق مطلوب در مقیاس

عدم نیاز  ENFAترین مزیت یافته است. مهممطلوبیت زیستگاه توسعه

که معموالً یا در دسترس  های مربوط به عدم حضور گونه استبه داده

 ها با مشکل همراه است و برای تجزیهدست آوردن آننیستند و یا به

 (.2004و همکاران،  Hirzel) تحلیل الزم و ضروری نیستند و

باشند که با زی میخوار دشتگونه آهو از جانوران شاخص علف       

میزان ترین ها بیشخوراک موجود در دشتتغذیه از گیاهان خوش

باشند. آهو های دشتی را دارا میرا از تولیدات اولیه زیستگاه مصرف

 به گذشته در که است ایران استپی هایخوار دشتعلف ترینبزرگ

 دلیلبه. است داشته ایران پراکندگی دشتی غالب مناطق در نیفراوا

 از گونه این اخیر هایسال در ایرانی آهوی هایسریع جمعیت کاهش

 پذیرآسیب رده به 200٣ سال در (Near threatened) تهدید به نزدیک رده

و همکاران،  )همامی است یافته انتقال  2006IUCN سال بندیطبقه در

این وضعیت با توجه به تخصیص بخش اعظمی از  (.1٣88

های آهو در پارک ملی گلستان در مجاورت با جاده آسیایی زیستگاه

مشهد و با توجه به تهدیدات ناشی از حضور جاده،  -تهران
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های فوق محسوب توجه حضور آهوها در زیستگاهاز مخاطرات قابل

دلیل توسعه ههای بومی خود را بتر زیستگاهآهوها بیش گردد.می

گونه یک  .(2008و همکاران،  Weinberg) دهندها از دست میشهر

گردد که وضعیت آن بحرانی و یا پذیر تلقی میجانوری زمانی آسیب

هایی از درخطر انقراض درخطر انقراض قرار نداشته باشد ولی نشانه

 (.1شکل ) قرار گرفتن در آن دیده شود

 

 
 IUCNبندی حفاظتی آهو براساس فهرست : وضعیت طبقه1 شکل

جا زیست نقاطی در پارک ملی گلستان وجود دارد که آهو در آن       

شده نسل این حیوان در مناطقی خارج از مناطق حفاظت نماید.می

های ملی و سایر مناطق تحت یافته و حتی در پارکشدت کاهشبه

رو به کاهش است. مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیز نسل آن 

 91های عمل آمده طی سالهای بهسرشماری جمعیت این حیوان در

شود. رأس تخمین زده می 450تر از ملی گلستان کمدر پارک  95الی 

 دهد.سرشماری آهو در پارک ملی گلستان را نشان می 1جدول 
 

در پارک ملی  95الی  91های سرشماری آهو طی سال: 1جدول 

 گلستان

 پاییز بهار سرشماریسال 

1٣91 ٣20 ٣56 

1٣92 401 ٣82 

1٣9٣ 4٣9 ٣21 

1٣94 410 46٣ 

1٣95 414 418 
 

مشهد از مجاورت زیستگاه اصلی آهو  -عبور جاده آسیایی تهران       

در پارک ملی گلستان و عدم رعایت سرعت مجاز توسط رانندگان که 

آید و شمار میبههای آهو همواره تهدیدی بسیار مهم برای جمعیت

ساله شاهد تلف شدن تعداد زیادی آهو براثر برخورد با وسایل همه

 (.2 نقلیه عبوری هستیم )شکل

ملی گلستان، در سه منطقه های آهو در پارک ترین زیستگاهمهم       

بین منطقه اند که در این شدهدشت میرزابایلو، سولگرد و لهندر واقع 

داده است. این ترین جمعیت آهو را در خود جایدشت میرزابایلو بیش

های آهو را ترین زیستگاهها که در اصل بخش اعظم مناسبزیستگاه

اند، با دربرداشتن خود اختصاص دادهملی گلستان بهدر پارک 

گونه بسیار های مطمئن در تأمین امنیت و منابع تغذیه اینگریزگاه

توجهی های قابلتان از ارزشملی گلس مؤثر هستند. آهوان در پارک

های ها در برنامههای مختلف برخوردار هستند که از آندر بخش

های طبیعی و تهیه وحش در زیستگاهگردی )تماشای حیاتطبیعت

ملی توان بهره برد. در پارک عکس و فیلم( و مطالعات علمی می

ی هاشوند و در برنامهگلستان آهوها از جانوران شاخص محسوب می

ها، تحت پوشش و تأمین امنیت های آنمدیریتی بایستی زیستگاه

 گیرد. ها مورد توجه قرارآن
 

 

شده در اثر برخورد با وسایل نقلیه : آهوی تلف2 شکل

 روی روستای آرمادلو(رو به) عبوری
 

به بررسی رضایتمندی زیستگاه آهو  ایمطالعه طی (1٣82) هارونی       

شده کالمند بهادران استان یزد پرداخت که نقاط حفاظتدر منطقه 

ثبت شد. سپس GPS یابیهای آهو توسط سیستم مکانپراکنش گله

های وارد شده و الیه Arc viewافزار ها به جداول در نرماین داده

های مشاهده آهو در ها به همراه الیهمربوط ایجاد شدند و نقشه

های تحلیل شده و نقشه و تجزیه Idrisi جغرافیایی اطالعات افزارهاینرم

رضایتمندی زیستگاه در منطقه مورد مطالعه تهیه گردید و مشخص 

گردید آهوان در تمام فصول گرایش زیادی به مزارع کشاورزی اطراف 
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شناختی و ( به بررسی مطالعات بوم1٣82شمس اسفندآبادی ) دارند.

آباد در شمال استان سرخ شدهآهوی دشت سهرین در منطقه حفاظت

زنجان پرداخته است. جمعیت آهو در این دشت با استفاده از روش 

های الگوی توزیع آن با استفاده از نمایه شمارش ترانسکت برآورد شد.

اندازه زیستی آهوان شکار شده در فصل شکار طی  انتشار تعیین شد.

یسه شد و مقا 79تا  74های های سالثبت و با داده 82و  81سال 

همامی  ای است.مشخص شد که الگوی پراکنش در سطح زیستگاه کپه

به بررسی وضعیت ارائه شناختی و انتشار آهوان ایران  (1٣7٣)

شناختی آمده تعدادی از صفات زیستعملدر بررسی به پرداخت.

های گیری گردید. اندازه جمجمهجبیر اندازه و ایرانی آهوی هایجمجمه

بررسی قرار  های اصلی موردا استفاده از فراکافت مؤلفهآهوی ایرانی ب

گرفت. نتیجه فراکافت مؤلفه اصلی، معرفی یک زیرگونه جدید آهوی 

 های زاگرس بود.ایرانی در غرب کوه

چنین شناسایی عوامل انتخاب زیستگاه توسط گونه آهو هم       

معنی مدیریت گونه که به های اینمدیریت مطلوب زیستگاه در تواندمی

باشد، بسیار ملی گلستان نیز میهای مهمی از پارک مطلوب بخش

راهگشا باشد. در این پژوهش با توجه به محدود شدن و کاهش شدید 

گونه توسط تحلیل بندی زیستگاه اینجمعیت گونه، مطلوبیت و طبقه

 شناختی تهیه و سپس مورد بررسی قرار گرفت.عاملی بوم
 

 هامواد و روش
 ایمنطقه گلستان ملی پارک مطالعه: مورد منطقه معرفی       

 های شمال کشور واقعالیه شرق جنگلکوهستانی است که در منتهی

 حدفاصل این پارک ازنظر موقعیت جغرافیایی در .شده است

 و 55˚/20/4٣˝ و شمالی عرض 5٣˚/٣0/04˝ و ٣7˚/٣1/00˝

گنبد قابوس و بجنورد  هایطول شرقی بین شهرستان 66˚/00/17˝

کیلومتری شرق  55 (. پارک ملی گلستان در٣قرارگرفته است )شکل 

د و در مسیر بزرگراه کیلومتری غرب بجنور 115 قابوس و گنبد

 ٣5که این بزرگراه به طول  شده استمشهد واقع -آسیایی تهران

این پارک  کند.آن را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کیلومتر

 گلستان قرار حوزه قضایی سه استان خراسان شمالی، سمنان و در

دارد، اما از نظر تشکیالت و مسئولیت حفاظتی تحت نظر اداره کل 

مجنونیان و همکاران، ) زیست استان گلستان قرار داردحفاظت محیط

متر از  2411تا  450 ای کوهستانی با دامنه ارتفاع( و منطقه1٣78

صفت و درویش) هکتار است 91895رابر با سطح دریا و با مساحتی ب

 (.1٣85همکاران، 
 

 
 : موقعیت جغرافیایی پارک ملی گلستان3شکل 

 

جهت تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه گونه آهو در : روش كار       

های نقاط حضور ملی گلستان از روش متکی بر دادهمحدوده پارک 

این قابلیت را دارد  (Biomapper) افزار بایومپرنرم گونه استفاده گردید.

ضور با یکدیگر مقایسه که وضعیت تمام متغیرها را در تمامی نقاط ح

 ترین وضعیت را برای هر یک از متغیرها درنظرکرده و درنهایت مطلوب

عنوان بهترین زیستگاه برای گونه هایی از منطقه را بهگرفته و بخش

 20عتقد است با حدود صورت نقشه ارائه دهد. هیرزل مموردنظر به

نقطه حضور گونه نتایجی بسیار مشابه با نتیجه استفاده از  ٣0الی 

 (.2004و همکاران،  Hirzel) صدها نقطه حاصل خواهد شد

 آوری اطالعاتجمع -

در این مطالعه از مرور منابع، ازجمله : ایهای كتابخانهبررسی       

های دست آوردن الیهها، بهنامهپایان مطالعه اینترنت، در موجود اطالعات

اطالعاتی جغرافیایی، مرور منابع راجع به متغیرهای زیستگاهی، مرور 

ها استفاده های موجود از مشاهده گونه در منطقه و نظیر آنگزارش

بانان و چنین، در این راستا از تجارب و اطالعات محیطشد. هم

 د.کارشناسان مطلع منطقه نیز استفاده گردی

های برای بررسی و ثبت نقاط حضور گله: های میدانیبررسی       

بانان و محیط های میدانی و انجام مصاحبه باآهو، در ابتدا طی بازدید

کارشناسان پارک ملی گلستان، مناطق حضور گونه مشخص و طی 

های سولگرد، سال رفتار و اندازه جمعیت آهو در زیستگاهحدود یک

و لهندر مورد بررسی قرار گرفت. جهت ثبت نقاط  دشت میرزابایلو

ها توسط دوربین دوچشمی در حضور گونه از مشاهده مستقیم گله

چنین مشاهده سرگین و ردپا استفاده شد. طول هر مسیر و هم

صورت که هر صورت روزانه انجام گرفت. بدینآوری اطالعات بهجمع

ورد پیمایش قرار گرفته ها مشده و ترانسکتروز یکی از مناطق انتخاب

 60 درنهایتبرداشت گردید.  GPSو نقاط حضور گونه با استفاده از 

   (.4 اند )شکلشده های حضور آهو در منطقه ثبتنقطه از محل
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پارک ملی گلستان در آهو: نقاط حضور گونه 4شکل   

 

 شناختیمراحل انجام روش تحلیلی عاملی آشیان بوم -

تهیه : ENFAتحلیل  و اطالعاتی ورودی به تجزیههای الیه       

ای حساس ها مرحلهتحلیل و ها قبل از اجرای تجزیهسازی دادهو آماده

درصد یک پروژه را شامل  90درصد تا  75بر است و تقریباً و زمان

های رستری حائز اهمیت این است که بایومپر تنها نقشه گردد. نکتهمی

 باشند تا قابل تجزیه کمّی حاوی اطالعات ها بایدپذیرد و این نقشهرا می

 و انتخاب متغیرهای متناسب برای ورود به تجزیه تحلیل باشند. و

ترین مراحل تحلیل و برآورد مدل انتخاب زیستگاه ازجمله مهم

سازی توزیع گردد. پایه گزینش مدل مناسب برای مدلمحسوب می

، دقت (Generality) پذیریعمومیتها را به سه عامل جغرافیایی گونه

(Precision) و صحت (Accuracy) زمان مرتبط دانسته است که هم

بر این  لذا توان تنها دو عامل از سه عامل یادشده را بهبود بخشید؛می

بر پایه صحت و دقت(، ) (Empirical) توان سه نوع مدل تجربیپایه می

 ذیری و صحت( و تحلیلیپپایه عمومیت بر) (Mechanistic) مکانیکی

(Analytica) (را مورد توجه و تشخیص پایه دقت و عمومیت بر )پذیری

جاکه هدف از این بررسی فراهم آوردن از آن (.Levins ،1966) قرار داد

های آهو در ایران یکی از زیستگاه یک مدل با دقت و صحت باال در

. خواهد بودسازی در این بررسی از نوع تجربی است، لذا روش مدل

تحلیل عبارتند از: نقشه  و تجزیه کار رفته درههای اطالعاتی بالیه

ی، نقشه شیب، نقشه جهت، طبقات ارتفاعنقشه  نقاط حضور گونه،

های آسفالت و خاکی، نقشه موقعیت روستاها، نقشه جاده موقعیت نقشه

 .هاآبراهه ، نقشه منابع آبی وبانیمحیط یهاپاسگاه

 : ها برای ورود به بایومپرنقشه سازیآماده -

 ها به بایومپر از قالب نقشه ارتفاعی برای یکسانبرای ورود نقشه -1

شده برای قالب تشکیل 2ها استفاده گردید. جدول سازی همه نقشه

 تحلیل و ها را در تجزیهسازی و قابل انطباق نمودن نقشههمگن

ENFA دهد.نشان می 
 

هاسازی دیگر الیهرقومی ارتفاع جهت همسانقالب نقشه : 2جدول   

هافرمت فایل رستری  

Real نوع داده 

Binary نوع فایل 

 هاتعداد ستون 1619

 تعداد سطرها 998

Utm 40- n سیستم مرجع 

 واحد مرجع متر

 Xحداقل  ٣87116/90625

90625/4٣5706  Xحداکثر  

5/4125957  Yحداقل  

5/4155907  Yحداکثر  

 نمایی سلولبزرگ ٣0

 حداقل ارزش 0

٣72/2٣٣1  حداکثر ارزش 

ل عاملی آشیان روش تحلی :هادادهبررسی وضعیت نرمال بودن  -2

های اولیه حساسیت ودن دادهبل نرماتا حدود زیـادی بـه  شناختیبوم

ت این اصل سبب انحراف از محاسبات صحیح و تولید دم رعایدارد و ع

 های پیشنهادخواهد شد. یکی از بهترین روشاعتبار های بیخروجی

 است. Cox-Box روش بایومپر ها درشده برای نرمال نمودن داده

: محیطیزیست مستقل هاینقشه در هاداده همبستگی تعیین -3
افزار بایومپر نیاز به متغیرهایی دارد که در نرم ENFAتحلیل  و تجزیه

 وتحلیلندارند(. درواقع در تجزیهمنطقاً غیروابسته هستند )همبستگی 

ENFA باشند، هر دو با یک  اگر دو متغیر همبستگی باالیی داشته

مشکل این است که  بنابراین ،ضریب در مدل نهایی ظاهر خواهند شد

طور قضاوتی توسط کاربر حذف گردند. این متغیرهای وابسته باید به

رای همبستگی بیش شود که اگر دو یا چند متغیر دامعموالً توصیه می

ها از فهرست متغیرهای وارد شونده به بودند، حذف یکی از آن %85از 

داشتن هردوی الزامی است. تصمیم در مورد نگه ENFA وتحلیلتجزیه

شناس مربوطه و ها، به بومهای وابسته و یا حذف یکی از آنمتغیر

 بود هدشناسی او در ارتباط با گونه تحت مطالعه مربوط خوادانش بوم

 (.1٣89فراشی و همکاران، )

گام  :(Habitat suitability map) نقشه مطلوبیت زیستگاه       

 های فاکتوراول در محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه، محاسبه نقشه

(Factor map)  برای محاسبه نقشه  تحلیل و تجزیهاست. نتایج این

، کاربر Factor mapوتحلیل تجزیهمطلوبیت زیستگاه الزامی است. در 

تولید گردد.  وتحلیلتجزیهطی این  ENFA کند چند نقشهتعیین می

 Mac) البته بایومپر خود نیز براساس معیار چوب شکسته مک آرتور

Arthur`s broken stick) هایتعداد نقشه ENFA کند.را پیشنهاد می 
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: (Boyce) شاخص بویس از استفاده با مناسب الگوریتم تعیین       
کارگیری امکان به برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه در بایومپر،

 میانگین هندسی، ه،های میانالگوریتم های متفاوتی شاملالگوریتم

که شده است. با توجه به اینفراهمحداقل فاصله  میانگین هارمونیک و

کارگیری هر الگوریتم متفاوت خواهد مبنای انتخاب و به حاصله بر نتایج

ردار بنابراین انتخاب یک الگوریتم مناسب از اهمیت خاصی برخو ،بود

است. بر اساس شاخص بویس هر چه میزان شاخص بویس بیشتر و 

 یتم انتخابآن است که الگور دهندهنشان تر باشدکم (SD) انحراف معیار

 (.2006و همکاران،  Hirzel) باشدتر میشده مناسب

های های تولیدشده با الگوریتمصحت نقشه: مدل صحت ارزیابی       

مورد ارزیابی قرار  Cross- validationمختلف با استفاده از میانگین 

گرفت. براساس شاخص پیوسته بویس، میانگین هارمونیک از قدرت 

و  Hirzel) ها برخوردار استبینی بهتری نسبت به سایر الگوریتمپیش

 (.2006همکاران، 

 

 نتایج
 شناختینتایج تحلیل عاملی آشیان بوم

(Correlation Matrix) هانقشه همبستگی       
براساس جدول  : 

 %85یک از متغیرها دارای همبستگی باالی همبستگی متغیرها، هیچ

 ٣کار گرفته شدند. در جدول وتحلیل بهها در تجزیهنبوده و همه الیه

 نتایج همبستگی متغیرها ذکرشده است.
 

سازی مطلوبیت زیستگاه: نتایج همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده جهت مدل3جدول   

مستقل متغیرهای آبراههفاصله از  ارتفاع جهت   شیب فاصله از روستا فاصله از پاسگاه فاصله از چشمه فاصله از جاده 

-085/0 1 جهت  092/0  0 09/0-  048/0-  074/0-  076/0  

-085/0 ارتفاع  1 11/0  478/0  01٣/0  158/0  447/0  0٣4/0-  

آبراههفاصله از   092/0  11/0  1 15٣/0  009/0  018/0-  017/0-  082/0  

478/0 0 فاصله از جاده  15٣/0  1 1٣2/0  248/0  296/0  066/0  

-09/0 فاصله از چشمه  01٣/0  009/0  1٣2/0-  1 ٣29/0  255/0  2٣8/0-  

-048/0 فاصله از پاسگاه  158/0  018/0-  248/0  ٣29/0  1 461/0  048/0-  

-074/0 فاصله از روستا  447/0  017/0-  296/0  255/0  461/0  1 029/0-  

076/0 شیب  0٣4/0-  082/0  066/0  2٣8/0-  048/0-  029/0-  1 

 

 های مستقل محیطپس از بررسی میزان همبستگی میان متغیر

اولین عامل  شناختی اجرا گردید.زیستی، تحلیل عاملی آشیان بوم

مطالعه است و نشان  گونه مورد «ایویژگی حاشیه»شده معرف  تولید

فاصله از حد میانگین حد در  چه تا مطالعه مورد گونه بهینه حد که دهدمی

پذیری مطالعه قرار دارد. عامل بعدی شامل عوامل تحمل زیستگاه مورد

هستند که میزان تخصصی بودن گونه موردمطالعه در ارتباط با منابع 

 دهند.دسترس گونه را نشان میموجود در گستره زیستگاه قابل

های یکی دیگر از خروجی (Score matrix) ماتریس امتیازات       

شناختی است. اطالعات موجود در این ماتریس آشیان بوم عاملی تحلیل

که هر فاکتور حاصل از متغیرهای مستقل محیطی  است آن دهندهنشان

 ستون اولین دارند. میزان همبستگی وتحلیل چهاستفاده در تجزیه مورد

 عامل درصد از 100 همواره ویژه بردار یا ماتریس امتیازها جدول از

 کند درمی بیان را گراییتخصص درصد از 70تا  10 و گراییحاشیه

 محیطی مستقل متغیرهای تعداد دیگر عبارتبه یا هاستون سایر کهحالی

 هستند. سطرها گراییتخصص عامل دهندهفقط نشان یک منهای

 این در واقع، در دهند.می نشان را عامل هر در متغیرهای مستقل سهم

 که متغیرهایی و دهندمی توضیح را کافی اطالعات که ماتریس عواملی

 بیان در زیادی دهند اهمیتمی نشان را  )مطلق قدر( ضریب  باالترین

 4 (. جدول1٣94بخشی و همکاران، )داشت  خواهند گونه توزیع

ماتریس امتیازات برای زیستگاه آهو در پارک ملی گلستان را نشان 

  دهد.می

پذیری آهو و تحمل گراییتخصص، گراییحاشیهمقدار درنهایت        

 دست آمد.به 5جدول  صورتبهدر پارک ملی گلستان 

 

 های متغیرهای مستقل محیطی: ماتریس امتیاز4جدول 

 M S1 S2 متغیرهای مستقل

01/0 جهت  021/0  ٣8٣/0  

-197/0 ارتفاع  96/0-  025/0-  

-1٣/0 فاصله از آبراهه  1٣8/0  ٣2٣/0  

جادهفاصله از   477/0-  08/0  646/0  

209/0 فاصله از چشمه  18/0-  164/0  

-418/0 فاصله از پاسگاه  01/0-  11/0-  

-1٣/0 فاصله از روستا  041/0  456/0-  

-694/0 شیب  1٣7/0  29/0-  

 



 1397 بهار، 1، شماره دهمال س                                                                      پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

15 
 

   پذیری گرایی و تحملگرایی، تخصص: مقادیر حاشیه5 جدول

 ENFAوتحلیل  حاصل از تجزیه

 امتیاز عامل

گراییحاشیه   ٣54/1  

784/7 تخصص گرایی  

128/0 تحمل گرایی  
 

در این مطالعه تعداد نقشه تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه:        

ENFA  تحلیل و تجزیهحاصل از Factor map  برای محاسبه نقشه

دیگر کلیه عبارتمطلوبیت زیستگاه سه فاکتور درنظر گرفته شد یا به

استفاده در  زیستی موردتمامی فاکتورهای محیطاطالعات مربوط به

در سه نقشه خالصه شد. براساس روش چوب شکسته،  تحلیل و تجزیه

واریانس از تغییرات  %98شده نمایانگر فاکتور محاسبه 8سه فاکتور از 

(، الگوریتم 6 چنین با مقایسه اعداد حاصله )جدولهم است. تغییرات کل

( و نقشه مطلوبیت زیستگاه حاصل از Harmonicمیانگین هارمونیک )

 (.5 )شکل آن انتخاب شد
 

های مختلف برای تهیه : مقادیر شاخص بویس الگوریتم6 جدول

 نقشه مطلوبیت زیستگاه آهو

شاخص بویس ±انحراف معیار  الگوریتم  

62/0 ±404/0 میانگین هارمونیک  

55/0 ±٣76/0 میانگین هندسی  

5٣/0 ±٣71/0 حداقل فاصله  

49/0±42/0 میانه  

 

 
 آهو در پارک ملی گلستان : نقشه مطلوبیت زیستگاه5شکل 

 

 ازپس : شده مطلوبیت زیستگاه آهوبندیتهیه نقشه طبقه       

 طبقه دوشناختی، نقشه مطلوبیت به تحلیل عاملی آشیان بوم انجام

 (.6مطلوب تقسیم گردید )شکل مطلوب و نا

 

 
 شده مطلوبیت زیستگاه آهوبندینقشه طبقه :6شکل 

 
دست آمد به 62/0شده گرفته کارهشاخص بویس در الگوریتم ب       

 دهد.می قبول مدل را نشانکه این مقدار صحت قابل

 در: ملی گلستاندر پارک  های زیستگاهی بالقوه آهولکه       

ملی گلستان مشخص  در پارک آهومجموع، سه لکه زیستگاهی مهم 

ها از بررسی طبقات مطلوبیت زیستگاه و مشاهدات نقاط شد. این لکه

ها موقعیت هر یک از لکه کلی از نمایی 7 آمده است. شکلدستحضور به

 دهد.میرا ارائه 

 

 
 های زیستگاهی آهو در پارک ملی گلستان: لکه7 شکل

 

 بحث
در پارک ملی  امل مؤثر در مطلوبیت زیستگاه آهوعو       

دهد که نقشه مطلوبیت زیستگاه نشان می نتایج حاصل از: گلستان

 1100 -1200زیستگاه مطلوب آهو در پارک ملی گلستان، در ارتفاع 

بدون جهت جغرافیایی و  ،%20تر از های کمشیبمتر از سطح دریا، 
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بانی، شش کیلومتری از های محیطدر فاصله سه کیلومتری از پاسگاه

ها ها و آبراههمتری از رودخانه 1500روستا، سه کیلومتری از چشمه، 

چنین کاهش میزان دمای هوا متری از جاده قرار دارد. هم 800و 

هایی با ارتفاع هوان را در دشتخصوص در فصل زمستان فعالیت آبه

  کند.تر محدود میکم

دهند که به امتیازات و نتایج حاصله نشان می ماتریس جدول       

های ترتیب متغیرهای درصد شیب، فاصله از جاده و فاصله از پاسگاه

 زیستگاه انتخاب تاثیرگذار در عوامل ترینمهم عنوانبه محیط زیست

 متغیرهای فوق برای منفی باشند. عددمی گلستانآهو در پارک ملی 

افزایش درصد شیب، فاصله از جاده و فاصله  با دهنده آن است کهنشان

شود کاسته می آهو زیستگاه مطلوبیت های محیط زیست ازاز پاسگاه

را درصد  20تر از های کمکه آهو در پارک ملی گلستان شیبطوریبه

 خوارانطعمه از برای فرار گریزگاه مناسب و پناه داشتن اختیار در علتبه

های گاهجزء زیست درصد 20های باالتر از ترجیح داده و زیستگاه

روند. مطلوبیت زیستگاه و تراکم جمعیت آهو با شمار مینامطلوب به

یر تأثدهنده یابد که نشانبانی افزایش میهای محیطنزدیکی به پاسگاه

ان اجرایی محیط زیست بر پراکنش عامل امنیت ناشی از حضور یگ

با  است آن از حاکی امتیازات ماتریس در باشد. اعداد مثبتآهو می

یابد که متغیر  می افزایش زیستگاه مطلوبیت میزان متغیر افزایش

 باشد که نشانترین عامل مثبت در جدول میفاصله از چشمه مهم

یابد زیستگاه افزایش میها مطلوبیت با افزایش فاصله از چشمه دهدمی

خواران، شکارچیان تر طعمهکه دلیل اصلی این موضوع تجمع بیش

تر پوشش گیاهی بوده که موجب عدم تمایل آهو بومی و تراکم بیش

 متغیر مقدار به توجه چنین باگردد. همبرای استفاده از این مناطق می

 در چندانی رسد این متغیر تأثیرمی نظربه امتیازات ماتریس جهت در

مشاهدات عینی در طی انجام این  .باشد نداشته آهو زیستگاه مطلوبیت

تحقیق نشان داد که آهوان، استراحت در مناطقی که پوشش گیاهی 

علت ماهیت دهد. این مناطق بهبهتری در زیستگاه دارد را ترجیح می

خواران استتار خود مکان مناسبی جهت در امان بودن از حمله طعمه

چنین گرگ است. های دامداران حاشیه پارک و همویژه پلنگ و سگبه

هایی های گله و نمایهها حضور سگدر تمام طول مدت این پژوهش بار

 های آهو مشاهده گردید. از گرگ در زیستگاه

شده گرایی میزان محاسبهبراساس نتایج حاصل از میزان حاشیه       

 که میزان محاسبه باشدمی ٣54/1برای آهو در پارک ملی گلستان 

دهنده این است که این جانور تمایل به زندگی شده برای آهو نشان

گرایی برای آهو چنین فاکتور تحملای دارد. همحاشیه هایدر زیستگاه

تر از یک این دست آمد. مقدار کمبه 128/0 ملی گلستان در پارک

پایین در محدوده  تحمل توان با گونهکه این دهنده این استفاکتور نشان

گونه متخصص در محدوده یک آهو عبارتیبه یا خود است محیطی شرایط

ترین چنین مهمملی گلستان است. هم منابع زیستگاه خود در پارک

ترتیب درصد شناختی گونه موردمطالعه بهمؤثر در آشیان بوم عوامل

باشد. با یزیست مشیب، فاصله از جاده و فاصله از پاسگاه محیط

زیست میزان افزایش درصد شیب و فاصله از جاده و پاسگاه محیط

طورکلی عامل اصلی چنین بهیابد. همزیستگاه آهو کاهش می مطلوبیت

از یکدیگر کاهش شدید  آهوهای زیستگاهی تجزیه و محدود شدن لکه

 جمعیت است.

در جنوب منطقه میرزابایلو که  -1های زیستگاهی آهو شامل:لکه       

ملی گلستان، دقیقاً در مجاورت جاده آسیایی قرار دارد.  شرق پارک

در حاشیه آن قرار دارد  چشمه خان و آرمادلو بیل،روستاهای رباط قره

نیز در این منطقه وجود دارد. منطقه  بانی میرزابایلوو پاسگاه محیط

این  شده قرخود کامالً در مجاورت شرقی این منطقه قرار دارد.حفاظت

آهو در  ترین منطقه زیستگاهیبزرگ و آهو ترین زیستگاهلکه مهم

ترین چالش پیش روی جمعیت آهو ملی گلستان است. مهم پارک

مشهد و روستاهای  -ساکن در این منطقه وجود جاده آسیایی تهران

 باشد.حاشیه آن است. مساحت این منطقه در حدود دو هزار هکتار می

کیلومتری از منطقه میرزابایلو  20بافاصله  منطقه نای سولگرد: منطقه -2

در شرق پارک ملی گلستان قرار داشته و از مناطقی است که درگذشته 

حال، امروزه جمعیت بزرگی از آهو در آن زیست داشته است. بااین

 شود.رأس( در آن مشاهده می 50تر از تعداد اندکی آهو )کم

ترین شرق پارک قرار دارد و کممنطقه لهندر: این منطقه در شمال -٣

ترین تهدید داراست. روستاهای حاشیه و دامداران مهم تعداد آهو را

 است. برای آن

( 1٣87) هارونیشده با پژوهش نتایج این تحقیق با نتایج کسب       

مندی زیستگاه آهو در منطقه ای به بررسی رضایتکه در طی مطالعه

 و استان یزد طی چهار فصل پرداختهشده کالمند بهادران حفاظت

آهوان در تمام فصول گرایش زیادی به مزارع است که  بیان نموده

چنین با نتایج حاصل از خوانی دارد. همهم کشاورزی اطراف دارند

 شناختی و آهوی دشت سهرین در منطقه حفاظتبررسی مطالعات بوم

یکسان  (1٣82) یاسفندآباد توسط زنجان استان آباد در شمالشده سرخ

 ای است. بوده و مشخص شد که الگوی پراکنش در سطح زیستگاه کپه

گرایی نتایج گرایی و تخصصدرخصوص نتایج حاصله از میزان حاشیه

دست آمده از مطالعه زیستگاه آهوی ایرانی در منطقه هحاصله با نتایج ب

 شکار و تیراندازی ممنوع قراویز که توسط کرمی و همکاران صورت

گرفته است مطابقت داشته که حاکی از تخصصی بودن گونه و زیستن 

باشد. ولی با نتایج حاصله از تحقیق فوق مبنی در زیستگاه خاص می

نحوی که در پارک بر حفظ فاصله از جاده توسط گونه مغایرت دارد به

ملی گلستان مطلوبیت زیستگاه آهو با افزایش فاصله از جاده کاهش 

افزار صورت گرفته و عملکرد نرم پژوهش سبراسا یابد.می
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الی  20( که معتقد است با حدود 2004و همکاران ) Hirzel برخالف

بسیار مشابه با نتیجه استفاده از صدها  نتایجی نقطه حضور گونه ٣0

نقطه حاصل خواهد شد. در مورد گونه آهو در پارک ملی گلستان با 

تر تر و مطلوببسیار دقیق نقطه( نتایج 60افزایش تعداد نقاط حضور )

 آمده است.دستنقطه حضور به ٣0از تعداد 

با توجه به مطالعه صورت گرفته بر روی آهو و بررسی نتایج به        

دست آمده انجام اقدامات کوتاه مدت و میان مدت در جهت حفظ این 

باشد که بخشی از اقداماتی که در این جهت گونه بسیار ضروری می

 :باشدشرح ذیل میم گیرد بهباید انجا

خواران اصلی آهو ازجمله پلنگ و و رفتار طعمه ارزیابی زیستگاه -1

ها با نحوه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری گونه این بین ارتباط و بررسی گرگ

یابی به اهداف حفاظتی و مدیریت بهینه با گونه آهو در جهت دست

 ها.آن

با نحوه تأثیر عبور جاده از میان  انجام مطالعات تکمیلی در ارتباط -2

 پارک ملی گلستان بر روی گونه آهو.

جوامع محلی و مسافران، ترویج  سازی در رابطه بافرهنگ -٣

آهو  خصوص مذهبی گونهشناختی و بههای اکولوژیکی و زیباییارزش

ملی گلستان، افزایش اقدامات در جهت حفاظت از آهو، در پارک 

چنین هم و بروشور پخش و چاپ با گونهاین اندنشناس و زیستگاه حفظ

کارگیری روستانشینان اطراف پارک در اقدامات و گرفتن و بهیاری

 های حفاظتی.برنامه

های مناسب و امن و محدودسازی حضور احداث و طراحی کریدور -4

در مرز شرقی پارک در  های آهوهای اهلی جهت ارتباط گونهدام

 شده قرخود.حفاظتمجاورت منطقه 

بخش شمالی )انتقال جاده آسیایی به خارج از پارک ملی گلستان  -5

 پارک در شهرستان کالله(.
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