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        ههههچكيدچكيدچكيدچكيد
 وانوانوانوانبتبتبتبت كمك آنهاكمك آنهاكمك آنهاكمك آنها بهبهبهبه كهكهكهكه استاستاستاست هاييهاييهاييهاييروشروشروشروش نياز بهنياز بهنياز بهنياز به رو،رو،رو،رو،    ايناينايناين ازازازاز    ....ا استا استا استا استهههه    هاي  محيط زيستي متوجه زيستگاههاي  محيط زيستي متوجه زيستگاههاي  محيط زيستي متوجه زيستگاههاي  محيط زيستي متوجه زيستگاه    امروزه بيشترين تخريبامروزه بيشترين تخريبامروزه بيشترين تخريبامروزه بيشترين تخريب

 افغانيافغانيافغانيافغاني        پايكايپايكايپايكايپايكاي    زيستگاه زيستگاه زيستگاه زيستگاه             تحقيقتحقيقتحقيقتحقيقاين اين اين اين     در در در در . بدست آوردبدست آوردبدست آوردبدست آورد    را را را را     آنهاآنهاآنهاآنها    افت كيفيت افت كيفيت افت كيفيت افت كيفيت      زمانزمانزمانزمان گذرگذرگذرگذر دردردردر وووو كردكردكردكرد ارزيابيارزيابيارزيابيارزيابي    را را را را  هاهاهاهازيستگاهزيستگاهزيستگاهزيستگاه

(Ochotona rufescens)    دوتاييدوتاييدوتاييدوتايي        منطقيمنطقيمنطقيمنطقي        رگرسيونرگرسيونرگرسيونرگرسيون        روشروشروشروش        دودودودو        ازازازاز    استفاده استفاده استفاده استفاده         بابابابا (Binary logistic regression)     وووو         

Habitat (HEP)    Evaluation Procedure        فاكتورهاي فاكتورهاي فاكتورهاي فاكتورهاي . . . . انجام شد و در انتها نتايج حاصل از اين دو روش با هم مقايسه گرديدانجام شد و در انتها نتايج حاصل از اين دو روش با هم مقايسه گرديدانجام شد و در انتها نتايج حاصل از اين دو روش با هم مقايسه گرديدانجام شد و در انتها نتايج حاصل از اين دو روش با هم مقايسه گرديد
ميانگين شيب غالب، ميانگين شيب غالب، ميانگين شيب غالب، ميانگين شيب غالب،     ::::اي كه بعنوان متغير زيستگاهي براي ارزيابي زيستگاه گونه مد نظر و مورد سنجش قرار گرفتند عبارت  ازاي كه بعنوان متغير زيستگاهي براي ارزيابي زيستگاه گونه مد نظر و مورد سنجش قرار گرفتند عبارت  ازاي كه بعنوان متغير زيستگاهي براي ارزيابي زيستگاه گونه مد نظر و مورد سنجش قرار گرفتند عبارت  ازاي كه بعنوان متغير زيستگاهي براي ارزيابي زيستگاه گونه مد نظر و مورد سنجش قرار گرفتند عبارت  از    عمدهعمدهعمدهعمده

سازي حاكي از آن بود كه متغير پوشش زمين  نقش سازي حاكي از آن بود كه متغير پوشش زمين  نقش سازي حاكي از آن بود كه متغير پوشش زمين  نقش سازي حاكي از آن بود كه متغير پوشش زمين  نقش دو روش مدلدو روش مدلدو روش مدلدو روش مدلنتايج حاصل از هرو نتايج حاصل از هرو نتايج حاصل از هرو نتايج حاصل از هرو . . . . بودندبودندبودندبودند    جهت جغرافيايي، ارتفاع و پوشش زمينجهت جغرافيايي، ارتفاع و پوشش زمينجهت جغرافيايي، ارتفاع و پوشش زمينجهت جغرافيايي، ارتفاع و پوشش زمين
با با با با         ،،،،درجهدرجهدرجهدرجه    30303030ي  با شيب بيش از ي  با شيب بيش از ي  با شيب بيش از ي  با شيب بيش از يييياي و پرتگاههااي و پرتگاههااي و پرتگاههااي و پرتگاههامناطق صخرهمناطق صخرهمناطق صخرهمناطق صخره    رارارارا    زيستگاه مطلوب اين گونهزيستگاه مطلوب اين گونهزيستگاه مطلوب اين گونهزيستگاه مطلوب اين گونه    وووو    مهمي در مطلوبيت زيستگاه پايكا داردمهمي در مطلوبيت زيستگاه پايكا داردمهمي در مطلوبيت زيستگاه پايكا داردمهمي در مطلوبيت زيستگاه پايكا دارد

جغرافيايي و بيشتر جهت شرقي و جغرافيايي و بيشتر جهت شرقي و جغرافيايي و بيشتر جهت شرقي و جغرافيايي و بيشتر جهت شرقي و مالمالمالمالاز شاز شاز شاز شزيادتر زيادتر زيادتر زيادتر     جهت ترجيحي اين گونه با فاصلهجهت ترجيحي اين گونه با فاصلهجهت ترجيحي اين گونه با فاصلهجهت ترجيحي اين گونه با فاصله    همچنينهمچنينهمچنينهمچنين    ....دهنددهنددهنددهندها تشكيل ميها تشكيل ميها تشكيل ميها تشكيل ميفاصله كم بين صخرهفاصله كم بين صخرهفاصله كم بين صخرهفاصله كم بين صخره
پايكاها در اين منطقه در پايكاها در اين منطقه در پايكاها در اين منطقه در پايكاها در اين منطقه در     و معموالٌو معموالٌو معموالٌو معموالٌ    تواند مثبت يا منفي باشدتواند مثبت يا منفي باشدتواند مثبت يا منفي باشدتواند مثبت يا منفي باشدكه نقش ارتفاع بسته به ساير متغيرها ميكه نقش ارتفاع بسته به ساير متغيرها ميكه نقش ارتفاع بسته به ساير متغيرها ميكه نقش ارتفاع بسته به ساير متغيرها مي    ندندندندنتايج نشان دادنتايج نشان دادنتايج نشان دادنتايج نشان داد    ....جنوبي استجنوبي استجنوبي استجنوبي است
هايي براي هايي براي هايي براي هايي براي     للللهمچنين مدهمچنين مدهمچنين مدهمچنين مدپايكا و پايكا و پايكا و پايكا و ) ) ) ) HSI((((    مدلي براي مطلوبيت زيستگاهمدلي براي مطلوبيت زيستگاهمدلي براي مطلوبيت زيستگاهمدلي براي مطلوبيت زيستگاه    همچنينهمچنينهمچنينهمچنين. . . . كنندكنندكنندكنندمتر زيست ميمتر زيست ميمتر زيست ميمتر زيست مي    2300230023002300تا تا تا تا     2100210021002100ارتفاعي بين ارتفاعي بين ارتفاعي بين ارتفاعي بين 

     ....اين گونه ارائه گرديده استاين گونه ارائه گرديده استاين گونه ارائه گرديده استاين گونه ارائه گرديده استحضور حضور حضور حضور بيني بيني بيني بيني     پيشپيشپيشپيش
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 مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
هاي مهم ها يكي از جنبهبيني توزيع و پراكندگي گونهپيش

سازي مدل. )24و  18 ،12( زيست استحفاظت از محيط

 وحش از حفاظت حياتمطالعات هاي مختلف زيستگاه در بخش

انفعاالت  و فعل هاي در خطر تهديد،نگهداري از گونه جمله

و  )17و  15(ا هگاهوحش و طراحي ذخيره تاانسان و حي

نوان ابزاري در مديريت عتواند بمي همچنين ارزيابي زيستگاه

ها براي  زيادي از روش تعداد .)24و  19( بكار رود وحش حيات

از دو روش  تحقيقاين  در. شودسازي زيستگاه استفاده ميمدل

و ) Binary logistic regression(رگرسيون منطقي دوتايي 

(HEP) Habitat Evaluation Procedure  به منظور تعيين

 خسروشاهي و همكاران بهادري. مطلوبيت زيستگاه پايكا استفاده شد

سازي مطلوبيت بترتيب به مدل) 1389( مراديو وارسته  )1389(

داركوب سرسرخ با استفاده از رگرسيون  زيستگاه كمركولي جنگلي و

 نياز به پاسخ در 1980 سالدر  HEP روش. منطقي دوتايي پرداختند

 گسترش ماهيان وحش وحيات منابع هاي غيرماليارزش مستندسازي

ستگاه قوچ و ميش را در ارزيابي زي) 1373( ماهينيسلمان   .)3( يافت

 HSI زيستگاه مطلوبيت  نمايه  شده توران به روش منطقه حفاظت

Habitat)  (Suitability Indexمنصوري. انجام داده است )1382 (

 همچنين كرمي و .انجام داد  HEPروش ارزيابي زيستگاه هوبره را با

با راه را در ايران مطلوبيت زيستگاه كفتار راه) 1385( همكاران

هر چند كه مطالعات . اندانجام داده HEP استفاده از روش

هاي مختلف حيات وحش  بسياري در مورد ارزيابي زيستگاه گونه

ولي در مورد  ،هاي متفاوت در ايران صورت گرفته است با روش

مطالعات محدودي در ) Afghan pika(زيستگاه پايكاي افغاني 

سازي مطلوبيت ن مدلتواايران انجام شده كه از آن جمله مي

شده لشگردر در استان  زيستگاه پايكاي افغاني در منطقه حفاظت

 ).5(همدان را نام برد 

تعيين زيستگاه : شودهدف عمده دنبال ميتحقيق دو در اين 

عوامل موثر بر مطلوبيت زيستگاه گونه و مطلوب گونه در منطقه 

اي آنها نيز مورد هو كاربرد هدو روش ارزيابي زيستگا ،اينبر عالوه 

  .گيرند بررسي قرار مي

        مواد و روشهامواد و روشهامواد و روشهامواد و روشها

اي كوهستاني  هكتار در منطقه 84/15550وسعت  اين منطقه با

 تا  48° ، 51′،  34 ″بين شرقي مالير  جنوب  و   شرق  واقع در

 34°،19′،58 ″تا   34°،09′،17 ″طول شرقي و  °49،′16،″53

لشگردر در سال منطقه  .)1شكل ( واقع شده است عرض شمالي 

براي افزايش   بخصوصبعلت داشتن شرايط مساعد  1370

منطقه . جمعيت وحوش بعنوان منطقه حفاظت شده شناخته شد

متر ارتفاع  2928متر و در نقاط مرتفع  1750در نقاط پست 

ميليمتر در  316متوسط ميزان بارندگي منطقه فوق معادل . دارد

درجه سانتيگراد  2/11نه معادل السا دمايسال و ميانگين 

درجه سانتيگراد  8/36باالترين درجه حرارت درتير ماه . باشد مي

درجـه سانتيگراد، همچنين رطوبت  -5/6ترين مقدار آن  ينيو پا

ماه  تير در و درصد 70به حداكثر ماه اسفند  دي ماه و نسبي در

بارندگي اغلب در فصل زمستان و . رسد مي درصد 28 به حداقل

  .باشدميبصورت برف 

هاي مختلف ارزيابي زيستگاه نياز  به منظور استفاده از مدل

هاي مورد نياز براي باشد كه داده برداري مي به استراتژي نمونه

. بدست آيد تحقيقهاي مختلف ارزيابي زيستگاه در اين روش

بدين منظور در ابتداي مطالعه دفتر ثبت وقايع روزانه مربوط به 

شده  باني منطقه حفاظت ي محيطپنج سال گذشته واحدها

بانان و مشاهدات آنها ثبت لشگردر كه مسيرهاي گشت محيط

محدوده تقريبي پراكندگي  شده بود مورد بازبيني قرار گرفت و

به منظور سهولت مطالعه منطقه به دو بخش . پايكا تعيين گرديد

باني ازناوله و  توده كوه سر ده در قسمت شمالي ايستگاه محيط

باني ازناوله قرار  بخش جنوبي ايستگاه محيط آهنگران كه درتوده 

از آن جا كه هيچگونه گزارشي از ). 1 شكل( دارند، تقسيم شد

جويي  وجود پايكا در  بخش جنوبي موجود نبود و به منظور صرفه

سپس در . در وقت و هزينه اين بخش از مطالعه حذف گرديد

رت گرفت و با قسمت شمالي بازديدهاي مكرري از منطقه صو

بانان و همچنين با عنايت به نظر كارشناسان و تجربه محيط

 و استفاده از اطالعاتي كه در مورد زيستگاه اين گونه موجود است

بخش ابتدايي دره اول، : ايستگاه 10تعداد راههاي دسترسي 

بخش مياني دره اول، بخش انتهايي دره اول، دره جني، دره دوم، 

 برايايستگاه مسير چپ دره به بنه  تخته بنه، چپ دره و

  ).1 شكل( برداري تعيين گرديدند نمونه

در داخل اين ايستگاهها با استفاده از روش ترانسكت خطي 

هاي پايكا تصادفي با روش مشاهده مستقيم يا شناسايي نمايه

) آوري شده توسط پايكا هاي گياهي جمع سرگين و كپه(

ها بصورت اين ترانسكت). 25و  22 ،8( برداري انجام شد نمونه

نقطه شروع . گرفتند طولي و در جهت افزايش ارتفاع قرار

ها برداري در هر بخش به شكل تصادفي انتخاب و ترانسكت نمونه

طوري قرار گرفتند كه اوال تمام بخش مورد بررسي را پوشش 
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هاي مختلف در طول مسير بلندي و ها و پستيدهند و ثانيا تيپ

 16ترانسكت با مجموع طول  10به اين ترتيب . رندبرگيرا در

در طول اين . ندشد مستقر1390و بهار 1389كيلومتر طي پاييز 

ها به منظور به حداقل رساندن همبستگي فضايي بين ترانسكت

متر كه اين فاصله از  100حداقل   به فواصل) 27( افراد گونه

ا بسيار بيشتر خانگي پايك فاصله نزديكترين همسايه و قطر گستره

 متر 50×50ابعاد  بهشكل  برداري مربع قطعات نمونه). 25(است 

حضور  هاي آن يا عدماز لحاظ حضور گونه يا نمايه )25و  9(

پالت پالت مختصات نقطه مركز  در داخل هر. گونه بررسي گرديد

  Global Positioning System ياب جهانيسيستم موقعيت توسط

)(GPS 41برداري شامل  نمونه عدد 80در مجموع . ثبت شد 

حضور جهت انجام آناليزهاي آماري  نقطه عدم 39نقطه حضور و 

  .تعيين گرديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  يبردار محدوده منطقه حفاظت شده لشگردر و نقاط نمونه: 1شكل

  HEPروش        

  

  

گام  HEP 5براي رسيدن به اين هدف براساس روش 

  ).3( شد جامانبصورت زير 

  تعيين هدف :گام اول

 بين محدوده HSIتعيين برون داد قابل قبول مدل  :مرحله اول

در واقع در ). 3و  2( كه با ظرفيت برد رابطه خطي دارد 1صفر تا 

شود كه  ميگام شاخص عملكرد گونه در زيستگاه مشخص  اين

هاي گياهي و  در مورد پايكا در اين مطالعه شاخص عملكرد كپه

هاي سرگين در البالي شكاف سنگها و همچنين با توجه به  هتود

  .بودگونه  آسانروزگرد بودن گونه و مشاهده 

محدوده جغرافيايي در  .تعيين محدوده جغرافيايي :مرحله دوم

اين مطالعه بخش شمالي منطقه حفاظت شده لشگردر با 

  .بودهكتار  8000مساحت حدود 

كه در اين جا ) ماهيني( دلتعيين فصل استفاده از م: مرحله سوم

فصل مد نظر نيست ولي بدليل افزايش احتمال مشاهده گونه و 

هاي آن و شرايط منطقه فصل بهار و پاييز جهت  نمايه

  .برداري استفاده شد نمونه

  تعيين متغيرهاي مدل: گام دوم

 زيستگاهي نيازهاي با مستقيم اي گونه به متغيرها بايد اين

 اين دادن نشان نهايتاً كه باشند داشته اطارتب تحت ارزيابي گونه

 درختي بصورت زير نمودار نام به نموداري ترسيم طريق رابطه از

 .صورت مي گيرد

رزيابي زيستگاه پايكا با استفاده از انمودار درختي : 1نمودار 

  HEPروش 

 فصول سال              تيپ پوششي   متغيرهاي زيستگاهي  نيازهاي زيستي 

  ايصخره →         پناه→        شيبن پوشش زمي

  سراسر سال  →

  مرتع كم تراكم   →غذا و پناه    →      ارتفاع جهت     

  

  ساختار بخشيدن به مدل: گام سوم

 كه شود مي بين متغيرها روابط تعيين به اقدام گام اين در

 ).3و  2(بصورت كالمي توصيفي و رياضي بيان شد  كار اين

  ند كردن مدلمست: گام چهارم

  آزمون مدل: گام پنجم

   محاسبه شاخص مطلوبيت

در اين روشي كه در نهايت براي بيان شاخص مطلوبيت  
استفاده شد روش ميانگين هندسي بود چرا كه هيچ يك  تحقيق
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از متغيرها صفر نشده بود كه حاصلضرب آن در بقيه جواب را 
 .صفر كند
  )1( معادله

HIS=(SIV1×SIV2× …..SIVn)
1/n

لك  

:كه در آن  

1/n :n برابر تعداد متغيرهاست 

SIV1 :  1درجه مطلوبيت زيستگاه براي متغير 
SIV1 : 2درجه مطلوبيت زيستگاه براي متغير 
SIVn : درجه مطلوبيت زيستگاه براي متغيرn  

سازي رابطه بين متغير رگرسيون منطقي به منظور مدل
بيني پيشاي دوتايي و يك يا چند متغير محيطي وابسته رسته

رگرسيون منطقي از به عبارت ديگر . رودبكار مي) مستقل(كننده 
بيني متغير وابسته براساس متغيرهاي به منظور پيش توان مي
هايي كه  هر دو داده در مدل .استفاده كردكننده  بينيپيش

توان مي ،شودتحليل بكار برده مي حضور در تجزيه وحضور و عدم
 .برداشت نشده را نيز محاسبه كردحضور گونه در جايگاه 

اي را  متغيرهاي رتبه رگرسيون منطقي روشي است قدرتمند و
همچنين ضرايب اين مدل . بردبخوبي متغيرهاي پيوسته بكار مي

حالته هنگاميكه متغير پاسخ دو ).7( به خوبي قابل تفسير است
بيني و متغيرهاي پيش) 1و  0حضور يا حضور و عدم( باشد

توان احتمال رويداد حالت اي يا كمي باشند، ميبقهكننده ط
اي از متغيرهاي وابسته و با استفاده از حضور را براساس مجموعه

  . بيني نمودپيش 2معادله 
    )2( معادله
        
    
    :كه در آن 

x1  ،x2،…،xn وباشند بيني كننده مستقل ميمتغيرهاي پيش 
β0 ،β1   و... βn  با استفاده از . )18( ستندهضرايب لوجستيك

توان احتمال  ضرايب محاسبه شده توسط رگرسيون لجستيك مي
اي از  حضور گونه را در هر نقطه از زيستگاه براساس مجموعه

  .بيني كردمحيطي پيش بيني كننده زيستمتغيرهاي پيش
حاضر اجراي محاسبات مربوط به رگرسيون  تحقيقدر 

و  )22(صورت گرفت   Minitab14.1افزار  منطقي دوتايي در نرم
 افزار محاسبات مربوط به بهترين مدل توسط معيار آكايكه، در نرم

6.0  Statistica 26( انجام شد(.  
هاي مختلف پايكا طبيعي گونه با مطالعه رفتارشناسي و تاريخ

همچنين  و )27و  10، 9( است آمدهكه در منابع مختلف 
فاكتورهاي ، مطالعه مشاهدات صحرايي گونه در منطقه مورد

نظر و مورد سنجش  اي كه بعنوان متغيرهاي محيطي مد عمده
، جهت )برحسب درجه(شيب : قرار گرفت عبارت بودند از

، ارتفاع از سطح )بصورت درجه از شمال جغرافيايي( جغرافيايي
، درصد پوشش گياهي، درصد خاك لخت، )برحسب متر( دريا

متر  1 تا 2/0(تكه سنگ  درصد) متر قطر 2/0<(درصد سنگريزه 
اين  ).متر قطر1  (>ايدرصد پوشش صخره و )13) (قطر

هاي تعيين شده فاكتورها در بازديدهاي صحرايي در داخل پالت
سنج، قطب نما و چشمي و با استفاده از شيب به روش تخمين

GPS ه استبرآورد شد.  
  

        نتايجنتايجنتايجنتايج
پايكا  هاي مختلفبا مرور منابع اطالعاتي كه در مورد گونه

و همچنين مشاهدات منطقه ) 28و  10( بدست آمده است
 ،است وابسته آن به زندگي گونهتعدادي از فاكتورهاي زيستي كه 

 با تنگاتنگي ارتباط كه زيستي فاكتورهاي ، سپسخاب شدندتان

بقيه  و كرده انتخاب را دارند عموم بطور حيوان مراحل زيستي
 اين به دادن درجه به قداما سپس .)3( شد گذاشته كنار اطالعات

كه اين مرحله نياز به تجربه باال و آگاهي از گرديد  هاداده
بندي به اين صورت انجام  رتبه. هاي زيستي گونه دارد نيازمندي

وصيف تگرفت كه ابتدا پارامترهاي كمي و كيفي بصورت كالمي 
 3 تا 1سپس از بدترين ميزان تا بهترين بترتيب شماره و شدند 
  ).1 جدول( دگرفتن

هاي كه ايستگاه  10و  7، 5، 3بخشهاي  2با توجه به جدول 
بخش دوم دره اول، دره جني، رومسه  و چپ دره  را شامل 

البته . باشند شود، داراي باالترين نمايه مطلوبيت در منطقه مي مي
كه نمايه مطلوبيت با توجه به كرد بايد به اين مسئله توجه 

صورت كم يا  بدست آمد و در 1مقدار  ههاي تعيين شدپارامتر
اضافه كردن ساير پارامترها ميزان نمايه مطلوبيت ممكن است 

 ،متر 2300تا  2100ها داراي ارتفاع بين اين بخش. تغيير كند
اي درجه و پوشش غالب صخره 10داراي شيب غالب بيش از 

درجه  قرار  30با شيب بيش از  ها معموالٌباشند كه صخرهمي
همچنين جهت  .است 5/0رند و فاصله بين آنها كمتر از گيمي

ها شرقي و جنوبي است كه كمتر در غالب شيب در اين بخش
 .معرض تابش آفتاب قرار دارند

يعني ايستگاه بنه و  6و  4كه  بخشهاي  دادندنتايج  نشان 
كمترين درجه  6/0و  4/0كله قندي بترتيب با نمايه مطلوبيت 

ي پايكا در منطقه حفاظت شده لشگردر را مطلوبيت زيستگاه برا
متر  2300تا   2100در ايستگاه بنه ارتفاع غالب  .باشنددارا مي

و پوشش غالب ) درجه 10كمتر از (منطقه داراي شيب بسيار كم 
 2100مرتعي متراكم است و در ايستگاه كله قندي ارتفاع غالب 

تا  20نبي(درجه  10با شيب غالب بيش از ، جهت غربي 2300تا 
تا  20(درجه  30تا  20هاي بين با صخره  و پرتگاه) درصد 30
  .است متر 5/2تا   5/0ها بين و فاصله بين صخره) درصد 30
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  HEPبندي متغيرهاي زيستگاهي بكار رفته در روش رتبه: 1 جدول

 رتبه توصيف كالمي توصيف متغير متغير

 3 عالي )درصد 60>(درجه  30هاي بيش از  با صخره  و پرتگاهدرجه  10 > شيب

 2 متوسط )درصد 30 تا 20(درجه  30تا 20هاي بين  با صخره  و پرتگاهدرجه  10 >

 1 ضعيف )>درصد20(بدون صخره  و پرتگاه درجه  10  <

وشش گياهي، خاك پ( ساير پوشش زمين> ).متر قطر 1>( اي صخرهميزان پوشش  پوشش زمين

 .متر 5/0ها كمر از  بين صخره و فاصله )اي سنگريزه فاقد پوشش و

 3 عالي

 وشش گياهي، خاك فاقد پوشش وپ( هاي زمين ساير پوشش>اي صخرهميزان پوشش 

 .متر 5/2 و كمتر از متر 5/0ها بيشتر از  و فاصله بين صخره )اي سنگريزه

 2 متوسط

 وشش گياهي، خاك فاقد پوشش وپ( ساير پوشش زمين <اي صخرهميزان پوشش 

 .متر 5/2 ها بيشتر از و فاصله بين صخره) يا سنگريزه

 1 ضعيف

 3 عالي 2300تا  2100 ارتفاع

 2 متوسط 2500تا  2300و  2100تا  1900

 1 ضعيف 1900>و  <2600

 3 عالي جهت شرقي و جنوبي جهت

 2 متوسط جهت غربي

 1 ضعيف بدون جهت و جهت شمال

  

 ها هر يك از ايستگاه *مطلوبيت زيستگاه پايكا و نمايه مطلوبيتمتغيرهاي بكار رفته در مدل نمايه : 2 جدول

  )*نمايه مطلوبيت زيستگاه= درجه ارزش كسب كرده هر متغير /جمع كل ارزشها (

  بخش
  ايستگاههاي(
 )برداري نمونه 

   مختصات جغرافيايي
  )ها بخش(

نمايه مطلوبيت 
  متغير ارتفاع

SIV1 

نمايه مطلوبيت 
 متغير شيب

SIV2 

لوبيت نمايه مط
 متغير جهت

SIV3 

نمايه مطلوبيت متغير 
  پوشش زمين

SIV4 

HIS  
 كل

 N34 14 54.5 )ابتداي دره اول( 1

E48 53 39.8 

60/0 60/0 1 30/0 57/0 

 N34 15 31.9 )ش مياني دره اولخب( 2

E48 53 05.4 

1 60/0 60/0 60/0 68/0 

 N34 16 05.9 *)انتهاي دره اول( 3 

E48 53 19.5 

1 1 1 1 1 

 N34 16 38.1 )بنه( 4 

E48 53 40.5 

1 30/0 30/0 30/0 4/0 

 N34 15 12.4 * )دره جني( 5 

E48 53 53.3 

1 1 1 1 1 

 N34 15 40.8 )كله قندي( 6 

E48 53 47.8 

60/0 60/0 60/0 60/0 6/0 

 N34 16 23.2 * )رومسه( 7

E48 54 32.0 

1 1 1 1 1 

 N34 15 41.4 )بنه –چپ دره ( 8

E48 54 24.0 

1 60/0 1 30/0 65/0 

 N34 14 52.0 )دره دوم( 9 

E48 54 49.9 

60/0 60/0 1 60/0 68/0 

 N34 15 11.1 )چپ دره( 10
E48 54 50.9 

1 1 1 1 1 
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منظور انتخاب پارامترهايي كه با حضور گونه ارتباط دارند،  به

رامترها به شكل مجزا وارد رابطه رگرسيون اابتدا تك تك پ

شدند و ارزش آنها محاسبه  Minitab14.1 راافز منطقي در نرم

 )P<05/0( كه رابطه منطقي برقرار نكردند گرديد و متغيرهايي

به منظور بررسي همكنشي سپس  .)7و  6 ،1( حذف گرديدند

 Minitabافزار  دار، همبستگي آنها در نرمبين پارامترهاي معني

 و از هر دو متغيري كه همبستگي باالي محاسبه گرديد 14.1

.  )7و   6، 1( داشتند يك متغير به انتخاب گزينش شد 8/0

سازي انتخاب شدند عبارتند متغيرهاي نهايي كه به منظور مدل

ارتفاع از سطح دريا، شيب، جهت، درصد خاك بدون : بودند از

سپس به . ايو درصد پوشش صخره پوشش، درصد سنگريزه

بيني  شترين سري متغيرهاي محيطي پي انتخاب مناسب منظور

در  كننده حضور گونه در زيستگاه از معيار اطالعات آكائيكه

هاي محيطي  بدين منظور متغير. استفاده شد Statisticaافزار  نرم

سري از متغيرهاي وارد شده  10وارد نمايه آكايكه شدند و سپس 

  بود 2آنها كمتر از ) AIC∆(به رگرسيون را كه اختالف آكايكه 

 )7و   6، 1( هاي مدل انتخاب شدند دهكننبيني بعنوان پيش

  .)3 جدول(

استفاده  G سنجش دقت مدل از آزمون براي تحقيقدر اين 

مدل برابر با صفر شدند و اين  10در هر  Gآزمون  pارزش . شد

ست كه وارد كردن پارامترهاي مربوطه قدرت ابه اين معن

 بيني حضور و عدم حضور پايكا را در زيستگاه خاص افزايش پيش

توان بيان نمود كه شواهد كافي مبني بعبارت ديگر مي. دهند مي

مخالف صفر بودن حداقل يكي از ضرايب وجود دارد و به اين  بر

 شودرد مي) 0=شيب رگرسيون منطقي(ي صفرترتيب فرضيه

واند اطالعات مناسبي را ت در نتيجه پارامترهاي مورد نظر مي ).7(

ي در منطقه حفاظت شده از زيستگاه انتخابي پايكاي افغان

  ).4 جدول(لشگردر فراهم كند 

  

   تايج حاصل از نمايه آكايكه براي گزينش بهترين مدل زيستگاه پايكان :3جدول

 )دهنده ضريب رگرسيون آن پارامتر است رامتر در ستونهاي مربوطه نشانااعداد مربوط به هر پ(

متغيرهاي 
  بينيپيش

 كننده و
  اصالحات

  شماره مدل

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ارتفاع از 

  سطح دريا

082/0 880/5 208/0- ---- 0003/0- 043/0- 002/0 003/0- 0002/0 002/0 

  شيب

  )درجه(

310/5 155/0 815/26 ---- ---- 140/7 442/0 ---- ---- 441/0 

جهت 

  ايييجغراف

291/0 515/9- ---- ---- 002/0 ---- 0005/0- ---- ---- ---- 

خاك بدون 

  ششپو

412/9- 597/2- ---- 268/1- ---- 863/11- ---- 417/1- ---- ---- 

پوشش 

  اي سنگريزه

092/3- 880/5 571/18- 037/0- ---- 884/3- ---- 020/0- 196/0- ---- 

پوشش 

  اي صخره

543/0  628/0  595/3  072/0  104/0  377/1  123/0  071/0  103/0  123/0  

df  6  5  4  3  3  5  4  4  3  3  

AIC  94/62  97/62  98/62  08/63  2/63  37/63  63/63  99/63  47/64  68/64  

∆AIC  00/0  03/0  04/0  14/0  26/0  43/0  69/0  05/1  53/1  74/1  

p  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  
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  اظت شده لشگردربيني كننده حضور پايكا در منطقه حف هاي نهايي پيشدر  مدل G نتاج حاصل از آزمون: 4جدول 

  )مدل زيستگاه پايكا( 

 

P درجه آزادي     Gآزمون آماره بيشينه احتمالي مدل مدل   

1 000/0- 792/92 6 000/0 

2 000/0- 792/92 5 000/0 

3 000/0- 792/92 4 000/0 

4 549/8- 694/75 3 000/0 

5 484/16- 523/59 3 000/0 

6 000/0- 792/92 5 000/0 

7 334/8- 125/76 4 000/0 

8 334/8- 277/67 4 000/0 

9 473/14- 845/65 3 000/0 

10 335/8- 122/76 3 000/0 

  

 رگرسيون مدل اعتبار سنجي

كه آيا در مناطقي كه توسط  شود مي بدين منظور بررسي 

گونه واقعا حضور  است، بيني شده مدل، مناسب زيست گونه پيش

براي اين  .شوداري ميگذ و به اين ترتيب مدل ارزش نهدارد يا 

در  ،شد انتخاباي كه در ابتدا بطور تصادفي نقطه 20منظور 

در صورتي كه احتمال حضور گونه با توجه  .وارد مدل شدند پايان

دهنده حضور گونه و ميزان  نشان ،بود 5/0 بزرگتر از 1 به معادله

 در نظر گرفته شددهنده عدم حضور گونه  نشان 5/0 كمتر از 

يعني (ي نداشت نخوانقطه با مدل هم 2تنها  ،نقطه 20از ). 1(

مطلوب گونه  زيستگاه ،در مناطقي  كه طبق مدليك مورد 

مورد در  1تشخيص داده شده بود گونه حضور نداشت و در 

بيني شده بود گونه  نامطلوب پبش ،كه توسط مدل مناطقي

دار بودن يا عدم همچنين  به منظور معني. )حضور داشت

از  ،ها و مشاهدات مدلبينييشپخواني بين  بودن هم ردا معني

مقدار  ،استفاده شد 14Minitabافزار كاي در نرم آزمون مربع

كه از مقدار محاسبه شده در  بود 756/10ر برابدست آمده ب

 1 درصد با درجه آزادي 5 و درصد1كاي در سطوح  جدول مربع

فت كه  بين توان نتيجه گربنابراين مي، است هبزرگتر بود

بيني كننده  و متغيرهاي پيش) حضور گونه( زيستگاه گونه

در  ،داري برقرار استتاثيرگذار بر پراكندگي پايكا رابطه معني

بيني باال است و نتايج نتيجه مدل بدست آمده داراي قدرت پيش

داري با يكديگر هاي مدل در سطح معنيبينيمشاهدات و پيش

  .)5جدول( خواني دارندهم

محاسبه مربع كاي در مرحله ارزيابي مدل :5جدول   
Chi-Sq = 10.756, df = 1, P-Value = 0.001 

  
  
  
  
  
  

:A در واقعيت گونه حضور دارد بيني شده وه پيشگون حضور، هاتعداد نقاطي كه توسط مدل  .  
:B در واقعيت گونه حضور دارد بيني شده وگونه پيش عدم حضور ها،تعداد نقاطي كه توسط مدل.  
:C در واقعيت گونه حضور ندارد شده و بينيگونه پيش ها، حضورتعداد نقاطي كه توسط مدل. 

:D در واقعيت گونه حضور ندارد بيني شده وونه پيشگ حضورعدم  ها،تعداد نقاطي كه توسط مدل.  
 

  بيني پيش 

 )مثبت( حضور )منفي( عدم حضور 

15 1B)(  14A)(  حضور)مثبت(  

 واقعيت
5 4D)( 1)C( عدم حضور )منفي( 

 مجموع 15 5 20
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        بحث بحث بحث بحث 
مدل از  10با توجه به نتايج حاصل از معيار آكايكه 

پارامترهاي موثر بر پراكندگي پايكا در منطقه حفاظت شده 
بيني حضور و عدم حضور  لشگردر بهترين تركيب را براي پيش

نسبت به  1از آنجا كه مدل شماره . )3جدول( گونه ارائه كردند
داراي تعداد پارامترهاي محيطي بيشتري است  6و  3 ،2مدلهاي 

در  .حضور گونه در منطقه را داردبيني قدرت باالتري براي پيش
نتيجه از اين مدل جهت تفسير پراكندگي گونه در منطقه 

سازي زيستگاه معادله نهايي جهت مدل. )3 جدول(شد استفاده 
قه حفاظت شده لشگردر بصورت افغاني در منط انتخابي پايكاي

  :زير است
Yi=- 67/310 + 082/0 31/5 +ارتفاع × × +  شيپ   291/0 × 
- +جهت 41/9 -+درصد خاك بون پوشش× 092/3 × سنگريزه  + 

543600/0 × اي پوشش صخره درصد   

: با توجه به مدل باال برخي پارامترهاي محيطي از قبيل
شش شيب، جهت جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا، ميزان پو

اي تاثير مثبت در حضور گونه دارند و پارامترهاي ميزان صخره
اي با حضور گونه رابطه  خاك بدون پوشش و پوشش سنگريزه

 تگاه به روشنتايج حاصل از ارزيابي زيسنين همچ. منفي دارند
HEP و  چپ دره  ،رومسه ،هاي دره جنينشان داد كه ايستگاه

مطلوبيت زيستگاه براي  داراي باالترينقسمت انتهايي دره اول 
 2300تا  2100غالب بين  ها داراي ارتفاعبخش اين. است پايكا

اي  درجه و پوشش غالب صخره 10متر داراي شيب غالب بيش از 
درجه قرار  30با شيب بيش از  ها معموالٌباشند كه صخره مي
همچنين  .است متر 5/0گيرند و فاصله بين آنها كمتر از  مي

 سپس .شرقي و جنوبي است ،هار اين بخشجهت غالب شيب د
كه داراي طبقه شيب  دره دوم و قسمت مياني دره اولايستگاه 
 گيرندقرار مي ،ها هستندر بين صخرهتر و فاصله بيشت پايين
 هاي بدست آمده  از روشبا توجه به نتايج  مدل  ).2 و 1 جدول(

HEP  و ساير  تحقيقدر اين و رگرسيون منطقي دوتايي
و   11 ،10  ،9( كه در مورد پايكاها صورت گرفته است يقاتيتحق
كه يكي از عوامل اصلي در انتخاب  گردد، مشخص مي)28

كه در مورد  زيستگاه توسط پايكاها ساختار پوشش زمين است
  .اي فاكتور كليدي استاين گونه پوشش صخره
در برابر هم بعنوان النه و گريزگاه ها پايكاها از صخره

ساختار فيزيكي  بعالوه بدليل ).11( كنندان استفاده ميشكارچي
كاهش فشار  براي، )28و  21 ،20 ،8( و حساسيت آنها به دما

). 28و  11، 10( ها نياز دارند هصيادي و حفاظت حرارتي به صخر
پايكاها داراي نرخ متابوليسم بااليي هستند بطوريكه در حالت 

ا مرز بحراني و سانتيگراد ب درجه 3 استراحت دماي بدن آنها تنها
با توجه به كنترل پايين پايكا در  .)25و  20( دارد كشنده فاصله

هاي رفتاري براي تنظيم دمايي بدن، از سازگاري تنظيم تعادل
يكي از اين . كنندحرارت بدن در فصول گرم استفاده مي درجه

ها هاي خنك بين صخرهها استفاده از سايه و شكافسازگاري
لذا وقتي  ).25و  20( بدن است حرارت راي پايين آوردن درجهب

هاي هاي بين آن كه النهو شكاف كه براي تغذيه از يك صخره
ي ديگري براي پنهان گيرند، بايد صخرهباشند، فاصله ميپايكا مي

صيادان موجود باشد تا بتوانند مسافت بيشتري  شدن و فرار از
بنابراين  .كنندتري طيو متنوع براي تغذيه از گياهان بيشتر
پايكاها قادر به جابجايي  ،ها زياد باشدوقتي كه فاصله بين صخره

زياد نيستند، زيرا حركت روي سطح خاك بواسطه پاهاي كوتاه و 
همچنين از لحاظ تعادل  .پرزهاي كف پا براي گونه مشكل است
 نتيجه پايكاي در. شونددمايي در فصل گرم دچار مشكل مي

در  تحقيقدر اين . دهدهايي را ترجيح نميافغاني چنين زيستگاه
لخت مدل رگرسيون منطقي دوتايي زياد بودن پوشش خاك

در روش ها است و همچنين حاكي از فاصله بيشتر بين صخره
HEP، ها فاصله بين صخره داراي گاه مطلوب پايكاي افغانيتزيس
   .متر بود 5/0كمر از 

ا بعنوان پستانداران علفخواري كه اقدام به از آنجا كه پايكاه
و ممكن  )14( دنشوشناخته مي ،كنندهاي گياهي ميآوري كپه جمع

ميزان  بدليلهاي مختلف گياهي را در مراحل مختلف رشد است گونه
اطق مرتفع را به علت نلذا م. )23( نتخاب كنندنيتروژن موجود در آنها ا

نقش ديگري كه ارتفاع  .نددههاي گياهي ترجيح ميتنوع گونه
اين البته در . است تاثير در ميزان آب شدن برف ،تواند داشته باشد مي
 Franken نتايج تحقيقات. موثر استپارامتر جهت جغرافيايي نيز  مورد

Hik و
هاي نشان داد كه پارامتر جهت بر انتخاب مكان كلني )2004(  

هاي  ها كلنيوريكه پايكابطجديد و ماندگاري پايكا در آنها موثر است 
جديد خود را در جهت جنوب غربي نسبت به شمال شرقي بيشتر 

  . دهند تشكيل مي
هايي كه نسبت به شمال جغرافيايي در مناطق مرتفع و دامنه

تر  ي بيشتري دارند پوشش برف نسبت به مناطق كم ارتفاع زاويه
هاي رو به شمال كه در معرض تابش مستقيم آفتاب  و دامنه

پوشش برف . شود هستند و دماي باالتري دارند، ديرتر آب مي
زدگي محافظت كند، ين را از يختواند بعنوان عايقي گياهي زيرمي

همچنين در بهار دير آب شدن برفها در مناطق مرتفع و 
شود و ي ميفهاي گياهي مختل هاي جنوبي سبب رشد گونه دامنه

دارد  و آبدار نگه مي گياهان را  براي مدت زمان بيشتري سرسبز
در نتيجه دو . گردد جذب پايكاها به اين مناطق مي باعث ،بنابراين

طور كه در نمودار درختي متغير ارتفاع و جهت جغرافيايي، همان
عالوه بر پناه در ) 1نمودار ( نشان داده شده است HEPروش 

 .هستند تامين غذاي پايكا هم موثر
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پرداخته شود، اين است كه پارامتر  اي كه بايد در اينجا به آننكته
ارتفاع از سطح دريا و جهت جغرافيايي داراي درجه اهميت كمتري 

و اين متغيرها بطور غيرمستقيم و در اثر  ستنسبت به ساير پارامترها
  . گونه موثرند تاثير بر ساير پارامترها بر حضور

منفي بودن ضريب اين دو پارامتر در غياب ساير عوامل 
 ي رگرسيونها دار برحضور گونه در برخي مدل عنيمحيطي م

نتايج مشاهدات هم . )3 جدول( بيان كننده اين مطلب است
در بازديدهايي كه در منطقه  .تاييد كننده اين مسئله هستند

صورت گرفت در مناطق مرتفعي كه بطور دائم در معرض تابش 
بين ه اي كمتر داشتند يا فاصل آفتاب بودند و ميزان پوشش صخره

ها و  ها زياد بود يا مناطق فاقد شيب مرتفع، مانند يال صخره
ها پايكا و نمايه حضور پايكا مشاهده نشد اين مسئله ضريب  قله

 كندمي هرا توجي 8و  6، 5، 3منفي پارامتر ارتفاع در مدل شماره 
كرد كه اين دو توان چنين تفسيراين مسئله را مي. )3جدول(

رار قد از متغيرهاي شيب و پوشش زمين متغير از نظر اهميت بع
 پوشش و خود اين پارامترها تاثير مستقيمي مانند پارامتر دارند
همچنين در مدل . گونه ندارند و شيب، بر حضوراي صخره

نيز مطلوب زيستگاه پايكا در ارتفاع HEP مطلوبيت در روش 
اي وجود نداشت مانند صخره كه پوششمتر  2600بيش از 
ها زياد بود ها كم بود و فاصله بين صخرهيا تعداد صخرهبخش بنه 

هاي شكاري از جمله دليل وجود خطر پرندهب ،)متر 5/2 بيشتر از(
جهت اهميت  ها و نبود پناه براي پايكا، ارتفاع وعقاب و سارگپه

 .دهندخود را از دست مي

 گاه پايكا در تارزيابي زيسنتيجه بدست آمده  تحقيقدر اين 
در واقع زيستگاه انتخابي پايكا در  شابه بااليي داراند،تمدل هر دو 

هاي آماري و  با توجه به نتايج تجزيه و تحليلاين منطقه 
 هاي ها و شيبصورت گرفت، دره تحقيقمشاهداتي كه طي مدت 

و  هاداراي درز هاي بهم پيوسته كه صخره درجه با 30باالي 
تيجه با ساير كه اين ن باشد مي ،هاي متعدد هستندشكاف
زي صورت  هاي پايكاهاي صخرهي كه روي ساير گونهتتحقيقا

 و همچنين با نتايج نوري) 28و  13 ،11 ،10 ،8( گرفته است
 گاه اين گونه در منطقه را با روشتكه مطلوبيت زيس) 1390(

ENFA  5( مشابه است ،انجام داده(.  
ين توان چن مي فوق دو مدلاز  بدست آمده  يج انتوجه تبا 
هايي كه روش هپ به روش  از جمله مزيت هگيري كرد ك هنتيج

رگرسيون دارد اين است كه با تعداد معدودتر نقطه قادر است كه 
توان  يب ميتمطلوبيت زيستگاه گونه را تعيين نمايد و به اين تر

هاي كمياب با تعداد كم مشاهده را تعيين  مطلوبيت زيستگاه گونه
 HEPون منطقي دوتايي به روش هاي مدل رگرسي مزيت. نمود

  پيوسته  متغيرهاي   به خوبي  را  اي رتبه متغيرهاياين است كه 
  ايرتبه  غيرهايتم به   نياز HEPولي در روش  ).7( بردبكار مي

طا خبا دارد و ممكن است  نياز يياالي بهتجرب خوداين  هك است 
حضور  تواند درصد احتمالميمدل رگرسيون  همچنين ،شود همواج

فاده از تاس با در نهايت .ني كنديبيك گونه را در يك مكان خاص پيش
هاي يكديگر را پوشش تواند محدوديتدو روش ارزيابي زيستگاه مي
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