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 ) Crocodylus palustris(  زیستگاه تمساح مردابیبررسی

  در استان سیستان و بلوچستانرودخانه سربازطول در 

 )HSI( به منظور تعیین مطلوبیت زیستگاه  

راد بهروز بهروزي
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 163:  صندوق پستیواحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات : 

163: صندوق پستی واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی قات واحد علوم و تحقی: الهام آبتین 

477: زاهدان، صندوق پستی،  کل حفاظت محیط زیست  استان سیستان و بلوچستاناداره: تورج همتی 

تهرانره کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست،ااد :حسین محمدي 

14155-7383:  صندوق پستی

98615-539: صندوق پستی، زابل گروه محیط زیست دانشگاه زابل  :ملیحه عرفانی

 1388 آذر :                     تاریخ پذیرش1388اردیبهشت : تاریخ دریافت

 چکیده

 مردابـــی تمـــساح HSI)(Habitat Suitability Indexبنـــدي مطلوبیـــت زیـــستگاه   و طبقـــه بـــراي تعیـــین 

Crocodylus palustris palustris ،10شاخص در طول رودخانه سرباز به روش منطقه  HEP)( Habitat Evaluation Procedures 

 10 زیستگاه در  ك و خا  آب  و شیمیایی فیزیکی  خصوصیات  مشتمل بر خصوصیات اقلیمی، متغیر 49در این بررسی . قرار گرفتارزیابی مورد 

، مشخص شد که   درصد95پیرسون با حدود اطمینان  ستگی آزمون آماري همب با.  یکسال بصورت ماهانه سنجش شدندبه مدتمنطقه 

فاکتورهایی هستند که در  آب  و عمق   EC زیستگاه، وجود انواع ماهی و دوزیست،  متغیر، درصد پوشش گیاهی، شیب 49در بین 

نوان عب) HSI=1(، 1وبیت  پایین دست سد پیشین با عدد مطلۀدر نهایت منطق.  نقش اساسی دارندتمساح مردابیانتخاب زیستگاه توسط 

ترین زیستگاه براي گونه تمساح مردابی تعیین  بعنوان نامناسب) HSI=0,2(، 2/0مطلوبترین زیستگاه و  برکه کالنی با عدد مطلوبیت 

 . شدند

 
 )HSI( ، مطلوبیت زیستگاه)VU( ،  آسیب پذیرتمساح مردابی : کلیديلغات

 مقدمه

یـا  ) هـا   ورهـا و گاریـال    هـا، آلیگات    کروکودیـل (ها    کروکودیلین

منـدانی داراي پـراکنش وسـیع در         ها زیـست    بصورت عام تمساح  

اي هستند که زیستگاههاي مختلـف آبـی را در ایـن             مناطق حاره 

هـاي کلیـدي       بعنـوان گونـه    هـا   تمـساح . کننـد  مناطق اشغال می  

Keyston Species)(هـاي آنهـا     در محیط بشمار رفته و فعالیت

 ).9( شود  و عملکرد اکوسیستم  میباعث بقا و حفظ ساختمان

هـاي ایـن گـروه بـه خـاطر پوسـت              جمعیت بسیاري از گونه   

گرانقیمت و مصرف گوشت و سایر مصارف دارویی مـورد تهدیـد            

ترین عامل تهدیـد آنهـا تخریـب، آلـودگی و            اما عمده . قرار دارند 

کاهش جمعیت یـا نـابودي هـر یـک از           .باشد  نابودي زیستگاه می  

دار تنوع زیستی و     ح نشانگر کاهش و نابودي معنی     هاي تمسا   گونه

 .    )9 (هاست بقا و دوام اکوسیستم
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 Crocodylus palustris گونه تمساح مردابی با نام علمی

palustris   و نام انگلیـسی Mugger   از راسـته کروکودیلیـا و

 . خانواده کروکودیلیدهاست

ب شیرین  ، وابسته به آ   )متر2-3 (تمساح با اندازه متوسط   این  

ــن ــه    و داراي په ــام گون ــین تم ــوزه در ب ــرین پ ــنس   ت ــاي ج ه

Crocodylus ــین تمــساح ــویترین پاهــا در ب ــراي  ، داراي ق ــا ب ه

 هـاي   در تمـساح    رنگ عمـومی بـدن    . راهپیمایی طوالنی هستند  

هایی بر روي     جوان عموماٌ سبز تا خاکستري روشن با نوارها و لکه         

ـ    تمـساح  باشد امـا  بدن و دم می    گ خاکـستري تـا   هـاي مـسن رن

  هاي سیاه کمتري در آن بـه چـشم   اي دارند که نوارها یا لکه     قهوه

 این الگو در نوزادان به صورت رنـگ زیتـونی روشـن بـا           .خورد می

 عــاداتی ماننــد .باشــد هــاي ســیاه روي دم و پهلوهــا مــی  نقطــه

دوزیستی، راهپیمایی در خشکی، نقب زنی و حفر تونـل و میـزان    

نوع از عمده عـادات رفتـاري ایـن          ونه هم باالي تحمل نسبت به گ    

این گونه داراي پاهاي قـوي بـوده کـه توانـایی            ). 11( استگونه  

 ).5 (دهد به آن می خشکی را راهپیمایی در

گـذاري تمـساح مردابـی در ایـران در اردیبهـشت مـاه و            تخم

این گونـه در هـر بـار    ). 4( شود  تفریخ تخمها در تیر ماه انجام می      

 ).  11( گذارد  عدد تخم می25 -30بطور متوسط

تعـداد  . باشـد  مـی عـدد   20تعداد تخم در این گونه در ایـران      

عـدد، در   30-60 هـایی ماننـد تمـساح آمریکـایی     تخمها در گونه 

 تخم، در تمـساح     13استرالیایی بطور متوسط    تمساح آب شیرین    

م، تمـساح فیلیپـین بطـور    خـ  ت16اي بطور متوسـط       پوزه استوانه 

 45-50 در تمساح نیل بطور متوسط        و د تخم  عد 10-20معمول  

 ).9(گذاري گزارش شده است  تخم در هر مرحلۀ تخم

هــا  اي مــورد عالقــه کروکودیــل اص منــاطق حــارهخــبطــور 

 پراکنش آنها همچنین تحت تاثیر مقاومت آنها بـه آب            .باشند می

باشـد و آب دریـا سـد مـوثري در برابـر گـسترش                شور نیـز مـی    

 این گونه در ایران بـصورت عمـده         .باشد هاي آب شیرین می    گونه

 .نماید در زیستگاههاي پراکنده در طول رودخانه سرباز زیست می

این گونه با نام محلی گاندو در بلوچستان بعنوان تنها نماینده        

 خــود را بــا دامنــۀ وســیعی از  .هــا در ایــران اســت کروکــودیلین

ه اسـت  زیستگاههاي موجود در طول رودخانه سرباز  مطابقت داد    

سـاز، کانالهـاي آبیـاري،     هـاي مـصنوعی و دسـت       و حتی در برکه   

هـاي طبیعـی در مـسیر        دریاچه پشت سد، رودخانۀ جاري، برکـه      

 ). 4( نماید رودخانه و حتی گاهاٌ مردابهاي لب شور زیست می

Tuck تــاکنون در ایــران   کــرد کــهگــزارش  1975 ســال در

هاي تمساح اهبندي مدونی براي زیستگ  طبقه مطالعات تخصصی و  

 ،اساس خصوصیات و عوامل تهدید آنها انجام نشده است برمردابی

بنـدي    توان اظهار داشت که بـدون اطالعـات طبقـه           در نتیجه می  

شده در مورد خـصوصیات زیـستگاهی و شـناخت هـر زیـستگاه              

ا و  جبرانـی در جهـت رفـع نقـایص زیـستگاهه          توان اقدامات     نمی

همچنین پرداختن  . آوردحمایت و حفاظت از جمعیت گونه بعمل

برخـوردار   کمـی  ۀاز سـابق  مطلوبیت زیـستگاه در ایـران    ۀبه مقول 

ـ      ب است و   تمـساح مردابـی بـصورت ویـژه         ۀخصوص در مورد  گون

در  .اي براي تعیین مطلوبیت زیستگاه صورت نگرفته است        مطالعه

هاي مختلـف،   این تحقیق  عـالوه بـر تعیـین وضـعیت زیـستگاه            

ه از نظر مطلوبیت براي زیـست تمـساح         اي مورد مطالع  زیستگاهه

 .بندي گردیدند مردابی طبقه

 

 واد و روشهام

 از Crocodylus palustris palustrisگونه تمساح مردابـی  

ایران به سمت شرق تا آسام هند و به جنوب تا سریالنکا پراکنش        

 .)11() 1 شکل(دارد 

ت حوزه آبریز رودخانـۀ بـاهوکال     با  منطقۀ باهوکالت   در ایران،   

بعنـوان  الیه جنوب شرقی استان سیستان و بلوچـستان      در منتهی 

این  منطقـه  بـین       . باشد  میحوزه اصلی پراکنش تمساح مردابی      

 درجۀ شمالی و 27 دقیقه و 10 درجه و 25ی یهاي جغرافیا عرض

 50 درجـه و    61 دقیقـه و     20 درجـه و     60ی  یهاي جغرافیـا    طول

ز شهرسـتان راسـک     این محـدوده ا   . دقیقۀ شرقی واقع شده است    

فـون   .یابد آغاز و پس از شهرستان چابهار تا خلیج گواتر ادامه می          

و فلور این منطقه برگرفته از شبه قاره هند بوده و تحت تاثیر آب              

 ).2( اي قرار دارد هواي حاره و

 زیستگاه مورد مطالعه قـرار     10 منطقه باهوکالت،    ةدر محدود 

ها و بازدیدهاي مستمر     رسیاین زیستگاهها با توجه به بر      .گرفتند

جدول ( و بررسی شد   انتخاب   مردابیه دلیل حضور گونه تمساح      ب

1(. 

این زیستگاهها از شمال منطقه با برکه فیروز آباد آغاز و پس            

جنگل، پایین دست سد پیشین، آزادي، درگس،         هاي شکر   از برکه 

هوت گت پایین، هوت گت باال، شیرگواز و بـاهوکالت  بـه برکـه               

. دنشو  در نزدیک خلیج گواتر در جنوب منطقه ختم میکالنی
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 پراکنش جهانی تمساح مردابی: 1 شکل

 

 موقعیت و مشخصات زیستگاههاي مورد مطالعه :1جدول 

 

 جانوران شاخص گیاهان شاخص مختصات جغرافیایی نام زیستگاه ردیف

N 0340067 فیروزآباد 1

E 2906699

ت در بخـش خـشکی، کپـور ماهیـان در پهنـۀ آبـی،          فون باهوکال   گز-نی 

 تمساح مردابی 

N 0342738 شکر جنگل 2

E 2899329

 فون باهوکالت در بخش خشکی، تمساح مردابی  گز-نی 

N 0357923 آزادي 3

E 2872177

فــون بــاهوکالت در بخــش خــشکی، انــواع ماهیهــا و دوزیــستان    استبرق- گز–نی 

 باهوکالت، تمساح مردابی

N 0350707 رگسد 4

E 2858568

فون بـاهوکالت در بخـش خـشکی، کپـور ماهیـان، وزغ بلـوچی،                 گز- استبرق –نی 

 تمساح مردابی

پـــایین دســـت ســـد  5

 پیشین

N 0349563

E 2853768

فــون بــاهوکالت در بخــش خــشکی، انــواع ماهیهــا و دوزیــستان    استبرق- گز–نی 

 باهوکالت، تمساح مردابی

N 0349563 هوت گت پایین 6

E 2853767

فون بـاهوکالت در بخـش خـشکی، کپـور ماهیـان، وزغ بلـوچی،                 استبرق–نی 

 تمساح مردابی

N 0349046 هوت گت باال 7

E 2853538

 فون باهوکالت در بخش خشکی، وزغ بلوچی، تمساح مردابی  استبرق–نی 

N 0323485 باهوکالت 8

E 2821433

 انــواع ماهیهــا و دوزیــستان فــون بــاهوکالت در بخــش خــشکی،  استبرق–نی 

 باهوکالت، تمساح مردابی

N 0347017 شیرگواز 9

E 2849635

 - استبرق –نی 

 کلیر

فــون بــاهوکالت در بخــش خــشکی، انــواع ماهیهــا و دوزیــستان  

 باهوکالت، تمساح مردابی

N 0350641 کالنی 10

E 2859456

 فون باهوکالت در بخش خشکی، ماهی گل خورك انواع علف شور

 

 

 

 

 

روشهاي مختلفی براي بیان مطلوبیت زیستگاه وجود دارد که         

  از نیز استفاده  و )نمودار( بطور عمده در سه قالب توصیفی، گراف      

شاخـصهاي بکـار رفتـه در مـدل بایـد           . باشد معادالت ریاضی می  
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 گـذاري باشـند   ارزش گیري و بنحوي باشد که متغیرها قابل اندازه     

)8( . 

 استفاده از روش،مطلوبیت زیستگاههاي بررسی  یکی از روش

HEP (Habitat Evaluation Procedures)ــی ــد مـ  باشـ

)6(. 

هاي مهم  جنبهبه  HEPدر تعیین مطلوبیت زیستگاه به روش  

 توجه شـده و قابلیـت یـک         ،رو حیاتی زیستگاه جانوران مورد نظ     

 در فـرآهم آوردن یـک زیـستگاه مناسـب جهـت حفـظ و        منطقه

  .)1(گردد  ر این جانوران تعیین مینگهداري جمعیت پایدا

 ، مورد نظـر     فاکتورهاي تأثیرگذار بر گونه    بر این اساس کلیه     

بـراي  . گرفـت  بصورت جزء به جزء مورد مطالعه و ارزشیابی قـرار         

ـ          تمـساح  ۀاین منظور کلیه  فاکتورهاي مختلـف در زیـستگاه گون

ــی(مردابــی  ــرار) محــیط خــشکی و آب  .گرفــت مــورد مطالعــه ق

هاي بافت خاك، برخی از عناصر شیمیایی خـاك، رطوبـت     فاکتور

پوشش گیـاهی، تنـوع پوشـش گیـاهی،      ، درصدEC،pHخاك،

وضـعیت پــستانداران، پرنـدگان، خزنــدگان، دوزیـستان، خــواص    

و شیمیایی آب، خصوصیات اقلیمی، شیب زیستگاه، عمق ی  فیزیک

 منطقـه   10آب، مساحت زیستگاه و تـراکم جمعیـت تمـساح در            

در  . شـدند  بررسی1388ماه    تا مهر  1378ماه   هانه از مهر  بطور ما 

این بررسی مساحت زیستگاه بعنوان مبنایی براي انتخـاب محـل           

براي انتخاب مساحت زیستگاه در     . زیست گونه در نظر گرفته شد     

اي که بیشترین تراکم جمعیـت،        هر منطقه سعی گردید  محدوده     

الغ و نوزاد را داشـته  بیشترین تراکم النه و همچنین حضور افراد ب 

هاي زیستی گونه محسوب    ترین مرکز فعالیت    باشد و بعنوان عمده   

هـاي خـاك از بـستر         نمونـه . شود، براي مطالعه انتخاب شوند      می

خشکی و آبی  برداشت شده و فاکتورهاي مـذکور در آزمایـشگاه              

 . ایستگاه مورد آزمایش قرار گرفت10خاکشناسی براي 

 انجام پذیرفت و ضـمن    زیستگاه10در برداري از  آب    نمونه

 سنج و نیز درجه    آن عمق آب هر زیستگاه بوسیله دستگاه عمق       

. گیـري شـد    سـنج انـدازه   حرارت آب هر زیـستگاه بوسـیله دما       

مایشگاه آب بـا  در آزEC وpH ،TSS ،TDS ،DO فاکتورهاي

ســنج،  متــر، کــدورت) pH(اي مختلــف اســتفاده از دســتگاهه

مقایسه وزن صافی از طریق      و) مترDO( دستگاه اکسیژن سنج  

 انجـام   TDS و   TSSروش کالسیک آزمایشگاهی براي تعیـین       

ـ     12هر زیـستگاه     در مجموع از  . شدند طـور ماهانـه در   ه   بـار  ب

 .صورت گرفتبرداري  طول یکسال  نمونه

درصـد   10بـرداري از منطقـه در حـداقل         در هر بـار نمونـه     

هـاي   و تعـداد گونـه    وسعت زیستگاهی آماربرداري کامل از نوع       

Ecological(افـزار    و بـا اسـتفاده از نـرم   بعمـل آمـد  گیـاهی  

Methodology ( هـاي گیـاهی بـراي هـر زیـستگاه            تنوع گونه

 .تعیین شد

با استفاده از آمارهاي موجـود در سـوابق مطالعـاتی و نیـز              

 5  در هر زیستگاه از یک تا مشاهدات عینی،  به وضعیت طعمه    

 طبقه تعریف گردید و به آن امتیاز        5 دهی شد و سپس در     نمره

خیلی ضعیف، ضعیف، متوسـط، خـوب و خیلـی خـوب تعلـق               

پـستانداران، پرنـدگان،   (گرفت و به تفکیک نوع و تعـداد گونـه     

در فـرم مشخـصات هـر زیـستگاه ثبـت         )  ها و دوزیـستان     ماهی

 .گردید

 ۀبا استفاده از اطالعات ایستگاههاي هواشناسـی در منطقـ          

ت و اطالعات اداره کل هواشناسی اسـتان و نیـز           سرباز، باهوکال 

رهـایی از جملـه     ، متغی )سـنج دستگاه دما (ي میدانی   ها  برداشت

در هر مـاه    ... میانگین درجه حرارت، بارندگی، رطوبت، تبخیر و      

 .براي هر زیستگاه بدست آمد

 10 مـاه بـراي هـر یـک از      12که در طـول      با توجه به این   

گرفـت و از   گیري قرار رد اندازه متغیر مو49زیستگاه در هر ماه    

گیـري بـراي هـر        در طول مدت انـدازه     طرفی میزان هر فاکتور   

زیستگاه تفاوت چشمگیري نداشت، لذا با هدف ایجـاد خطـاي           

ها و عملیات آماري از میانگین اندازه هـر           کمتر در انجام آزمون   

و مـوثرترین    یستگاه  براي محاسبات استفاده شد     متغیر در هر ا   

 .گذار بر روي تراکم گونه تعیین گردیدیر تاثيمتغیرها

  )Analytical Hierarchy Process(بـا اسـتفاده از روش   

AHP    پنـاه  " در سه معیار اصلی    متغیرهاي اصلی تاثیرگذار " ،

پـس از   .  قـرار داده شـد     "هـاي شـیمیایی آب      ویژگی" و   "غذا"

بندي متغیرها با توجه به سطح نیازمندي گونه به هر یک            دسته

 . متغیرها امتیاز مناسب داده شداز
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نتایج

 براي بیان وضعیت زیستگاه از شاخص مطلوبیـت زیـستگاه              

Habitat suitability index) (HSI    استفاده  شـد کـه یـک  

هاي   نمایه عددي است و ظرفیت زیستگاه را براي حمایت گونه         

 صفر است کـه     HSIحداقل ارزش   . دهد  حیات وحش نشان می   

باشد که زیستگاه  نامناسب و حداکثر ارزش آن یک میزیستگاه  

 ).1( دهد مناسب را نشان می

گیري  گیري پارامترهاي اندازه میانگین نتایج حاصل از اندازه  

شد تا با بررسی میـزان  SPSSافزار آماري شده وارد محیط نرم

گیري شـده بـا تـراکم         ضرایب همبستگی بین فاکتورهاي اندازه    

 زیـستگاه، مـوثرترین متغیرهـا بـر روي          جمعیت تمساح در هر   

 ).2 جدول(جمعیت تعیین گردد 

معیار پناه شامل سه زیر معیار درصد پوشـش گیـاهی، عمـق و        

شیب، معیار غذا شامل وضعیت ماهیان و دوزیستان در هـر برکـه و     

EC    به هر یک از متغیرها  با توجـه بـه سـطح          ). 2شکل  ( آب است

 ).  4 و3جداول(نیازمندي گونه امتیاز مناسب داده شد 

IDRISIنرم افزار با کمک  KILIMANJARO 8,4  و با توجه

ایـن  در  . دهی مناسب صورت گرفت     به عدد ضریب ناسازگاري، وزن    

بندي متغیرها، ارزش هر متغیر نیز در        روش عالوه بر میزان طبقه    

بنـدي   بـه منظـور امتیـاز    ). 5 جـدول )(3(سبات لحاظ گردید    محا

اسـاس میـزان میـانگین      بري هـر زیـستگاه      ها، متغیرهـا  زیستگاه

 جـدول ( گیري شده در طبقات مختلف  قرار گرفتند        عددي اندازه 

6.( 

در مرحله بعد با هدف بدست آوردن رتبه هـر زیـستگاه، هـر              

حاصـل از   اساس مقادیر عـددي بدسـت آمـده           بریک از متغیرها    

ــراي. بنــدي شــدند هــاي مختلــف طبقــه آزمایــشات و بررســی  ب

اســاس برامتیازبنــدي نهــایی زیــستگاهها، هــر یــک از متغیرهــا  

 امتیازات محاسـبه شـده در طبقـات تعیـین شـده قـرار گرفتنـد               

 ).7 جدول(

) 5از جـدول      ( یـر ییـر در وزن متغ    یدر ادامه، طبقـه هـر متغ      

ستگاه رتبـه نهـایی هـر       ضرب شده و از مجموع  آنها براي هر زیـ          

 رتبه هر   HSIور محاسبه عدد    ظسپس به من  . زیستگاه بدست آمد  

عـدد  . زیستگاه بر  بزرگترین رتبه در بین زیستگاهها تقسیم شـد          

ــدد   ــل ع ــداد  HSIحاص ــسه اع ــت و از مقای ــین HSIاس  در ب

تـرین زیـستگاه را از میـان      مطلـوب   تـرین و نـا      زیستگاهها مطلوب 

 ).8 جدول(نمود تعیین توان  میزیستگاههاي مورد مطالعه 

از طریق آزمون آماري تـابع تـشخیص، صـحت نتـایج  مـورد         

آزمون قرار گرفت تا از این طریق نتایج حاصـله پـس از تاییـد از                

 ).10 و 9جـدول   ( طریق روشـهاي آمـاري قابـل اسـتناد باشـند          

 کـه برابـر بـا صـفر    (عدد خطـا  براساس اطالعات تابع تشخیص و

 . قابل استناد استز عملیات آماري کامالٌنتایج حاصل ا) است

 

  تمساحبا تراکم جمعیت دار گیري شده معنی مترهاي اندازها ضرایب همبستگی پیرسون پار: 2جدول

 

درجه  ضریب همبستگی پیرسون پارامتر

 داري معنی

Sig.(2-tailed)

 015/0 739/0 عمق

 038/0 660/0 پوشش گیاهی

EC 650/0 042/0 

 001/0 864/0 دوزیستان

 032/0 674/0 ها ماهی

 012/0 753/0 شیب
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  امتیازدهی معیارهاي اصلی: 3جدول 

 

ECمعیار پناه غذا  آب 

 پناه 1 ---- ----

 غذا 2 1 ----

1 8/1 9/1 ECآب  

 

 امتیازدهی به زیر معیارها:  4جدول 

 

پوشش  شیب عمق

 گیاهی

 معیار

 پوشش گیاهی 1 ---- ----

 بشی 7/1 1 ----

 عمق 2 6 1

 

 هاي موثرفاکتوروزن نهایی :  5جدول      

 

 وزن نهایی فاکتور ردیف

پوشش  1

 گیاهی

13/0 

 03/0 شیب 2

 41/0 ماهیان 3

 18/0 دوزیستان 4

5 EC05/0 

 21/0 عمق 6

 

 ت هر زیستگاه براساس وضعیت متغیرهاي موثرزاامتیا: 6 جدول

 

  طبقات      

 فاکتور

1 2 3 4 5 

 30بیشتر از  25-30 20-25 10-20 10کمتر از  )درصد( شش گیاهیپو

 30بیشتر از  25-30 20-25 10-20 10کمتر از  )درصد( شیب

 5 4 3 2 1 ماهیان

 5 4 3 2 1 دوزیستان

EC 4بیشتر از  5/3-4 3-5/3 2-3 2کمتر از 

 2کمتر از  2-3 3-4 4-5 5بیشتر از  عمق



1388 زمستان، 4  سال اول، شماره                                                          شناسی شیل آمایش                   مجله زیست

٥١

 

 

  موثربندي متغیرهاي طبقه: 7جدول 

 

پوشش  نام زیستگاه  ردیف

 گیاهی

 EC عمق دوزیستان ها ماهی شیب

 5 5 5 5 5 5 سد پیشین 1

 4 1 1 1 2 2 شکرجنگل 2

 5 5 4 5 5 5 شیرگواز 3

 5 2 3 5 4 3 هوت گت باال 4

 3 2 2 3 3 5 آزادي 5

 4 2 2 2 42 باهوکالت 6

 2 1 1 2 1 1 فیروزآباد 7

 1 1 1 1 1 1 کالنی 8

 5 3 4 5 3 4 رگسد 9

 4 4 3 4 4 3هوت گت پایین 10

 

 
  براي هر زیستگاهHSIمحاسبه عدد : 8 جدول

 

مجموع  نام زیستگاه ردیف

 ها وزن

HSI 

 1 05/5 پایین دست سد پیشین 1

 26/0 32/1 شکرجنگل 2

 96/0 87/4 شیرگواز 3

 75/0 77/3 هوت گت باال 4

 57/0 9/2 آزادي 5

 47/0 38/2 باهوکالت 6

 29/0 47/1 فیروزآباد 7

 20/0 01/1 کالنی 8

 84/0 26/4 درگس 9

 74/0 73/3هوت گت پایین 10
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 اطالعات تابع تشخیص: 9جدول 

 

 مجموع 4 3 2 1 

1 1

00/100 

0 

00/0 

0 

00/0 

0 

00/0 

1 

00/1 

2 0 

00/0 

3

00/100 

0 

00/0 

0 

00/0 

3

00/100 

3 0 

00/0 

0 

00/0 

3

00/100 

0 

00/0 

3

00/100 

4 0 

00/0 

0 

00/0 

0 

00/0 

3

00/100 

3

00/100 

1 عمجمو

00/10 

3

00/30 

3

00/30 

3

00/30 

10

00/100 

 25/0 نتایج خطاي آزمون

 

25/0 25/0 25/0  

 
 ن تابع تشخیص تصویر نتایج خطاي آزمو:10 جدول

 

 مجموع 4 3 2 1 

 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0 درصد

  2500/0 2500/0 2500/0 2500/0 وننتایج خطاي آزم

 

 

 

 درخت سلسله مراتبی معیارها: 2شکل 

پناه غذا خصوصیات 
شیمیایي 

EC)آب(

 درصد پوشش
گیاهي

شیب دوزیستا
ن

ماهی
نا

غیرمت
های 

عمق
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 بحث
 کلیــه در  تحقیــق، انجــام گرفتــه بــر روي تمــساح مردابــی 

هـاي کارشناسـی بـر       اسـاس نظـرات و بررسـی      فاکتورهایی که بر  

با  .مورد آزمایش قرار گرفت    زیست گونه موثر تشخیص داده شد،     

 آمار و ارقام مرتبط با      ، مورد مطالعه  ۀاي بودن منطق    توجه به حاره  

گیري شده هر زیـستگاه در طـول سـال تفـاوت              متغیرهاي اندازه 

هـاي بعمـل آمـده     داري نداشـته، کـه ایـن امـر در بررسـی            معنی

ــدازه  ــاي ان ــف   درخــصوص فاکتوره ــاد مختل ــري شــده در ابع گی

رات دمـاي متوسـط،     تفـاوت نـاچیز تغییـ     . بود اکولوژیکی مشهود 

دار در میـزان و نـوع         میانگین بارندگی و عدم وجود تفاوت معنـی       

عناصر خاك در زیستگاههاي مختلف و همچنین تـشابه بـسیاري    

 .باشد ید این امر میؤشیمیایی آب م وی از فاکتورهاي فیزیک

هاي مـشاهده شـده در طـول مـدت            متوسط جمعیت تمساح  

 بیشترین میـانگین جمعیـت   ةنشاندهند براي هر زیستگاه     مطالعه

در طـول سـال در سـد     ( باشـد   ین دست سـد پیـشین مـی       یدر پا 

نه بـه    تمساح مشاهده شـد کـه میـانگین سـاال          68پیشین تعداد   

 کالنی و فیروز آبـاد      ۀ که این مقدار در برک     )باشد  عدد می  6تعداد  

) درصد95با حدود اطمینان (نتایج آزمون آماري . رسد به صفر می

ها بر جمعیت تمساح همبـستگی        رترین متغییر براي تشخیص مؤث  

ها با پارامترهاي عمـق، پوشـش         داري میان جمعیت تمساح     معنی

). >05/0P(ها و شیب را نـشان داد        ، دوزیستان، ماهی  ECگیاهی،

ــی در       وزن ــر تمــساح مرداب ــوثر ب ــاي م ــایی فاکتوره ــاي نه ه

کـه در واقـع خطاهـاي      (AHPاي مورد مطالعه با روش    ه زیستگاه

حاکی از ارجحیت فاکتورهـاي   )  هی را نیز اصالح کرده است     د وزن

 .)6 تا 3ول اجد( در زیستگاههاي مورد مطالعه بودمذکور 

 =HSI 1ن دست سد پیشین با عـدد  ییبنابر نتایج حاصله، پا

باالترین حد مطلوبیت زیـستگاه را داشـته و پـس از آن بترتیـب               

هـاي    در رتبـه  ین  ی درگس، هوت کت باال و پا      ۀ شیرگواز، برک  ۀبرک

جنگل، فیـروز آبـاد        آزادي، باهوکالت، شکر   ۀبرک. بعدي قرار دارند  

HSI 2/0 ر گرفتنـد و برکـه کالنـی بـا عـدد     در یک سطح قرا = 

لحاظ مطلوبیت زیـستگاهی تعیـین      ه  ترین برکه ب    مناسبعنوان نا ب

 .)11 جدول( گردید

با استفاده از تجزیه کالستر بـراي متغیرهـاي بدسـت آمـده             

بنـدي   اساس تـشابه  خـصوصیت اکولـوژیکی طبقـه      ا بر هزیستگاه

 ).1نمودار ( شدند

 

 

  براي هر زیستگاهHSIنتایج عددي : 11جدول 

 

 HSI نام زیستگاه ردیف

 1 پایین دست سد پیشین 1

 96/0 شیرگواز 2

 84/0 درگس 3

 75/0 هوت گت باال 4

 74/0هوت گت پایین 5

 57/0 آزادي 6

 47/0 باهوکالت 7

 29/0 روزآبادفی 8

 26/0 شکرجنگل 9

 20/0 کالنی 10
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 اساس متغیرهاي موثر بر زیستگاههاها بربندي زیستگاه  نمودار طبقاتی کالستر و طبقه:1 نمودار

 

مقایسه آنها   مطالعات حاصل از سنتز اطالعات موجود و       در

 آمریکایی نیـز مطلوبیـت      Alligatorبا شرایط زیستگاهی براي     

 بـراي  1صفر براي شرایط نـامطلوب و     (1  و صفر  ه بین   زیستگا

 .بدست آمد) شرایط مطلوب

حـسب  ها بر  در هـر زیـستگاه بـه شاخـص         در این مطالعـات   

در  دهــی صــورت گرفتــه و وضــعیت شــاخص در زیــستگاه وزن

مـدلی بـراي    Cb.Cnn or nt)(1/2نهایت با استفاده از معادلـه  

در این معادله . تعیین عدد مطلوبیت زیستگاه بدست آمده است   

Cb   جفتگیري، پناه Cnn    سـازي تاالبهـاي     پوشش گیاهی النـه

 سازي تاالبهاي جـزر    پوشش گیاهی النه   Cnt جزر ومدي و   غیر

 ).7 (و مدي است

مده از تابع تشخیص بـراي ایجـاد        آبا استفاده از رابطه بدست      

زیستگاههاي مصنوعی یا اصالح زیستگاههاي آسیب دیده طبیعی 

توانـد در    این مدل می.شود ل زیر ارائه میدردابی مبراي تمساح م 

شرایط بحرانی براي احیاي زیستگاه گونه در طول رودخانه سرباز           

مورد استفاده قـرار گیـرد و عـالوه بـر نـوع فاکتورهـاي مـوثر در         

اندازه آنها را براي دسترسی به شرایط مطلـوب زیـست            زیستگاه،

 .گونه در اختیار قرار دهد

HSI: 24,37.X1+2,9.X2+5,52.X3+4,5.X4+

        2,54.X5+4,9.X6  

 کـه  X6  تاX1   که بترتیبXدر این معادله با داشتن مقادیر   

عمق  دوزیستان، ها، ماهی شیب، ،هیگیاهمان متغیرهاي پوشش    

ــابع    هــستند وEC و ــا اســتفاده از ضــرایب بدســت آمــده از ت ب

 چه این بدیهی است که هر.  رسید HSIتوان به عدد      تشخیص می 

 . مطلوبیت زیستگاه باالتر است،عدد به یک نزدیکتر باشد

بینی نمود که زیستگاه مطلـوب   توان پیش از مجموع نتایج می   

 ایــن .توانــد باشــد بـراي ایــن گونــه داراي چــه خــصوصیاتی مــی 

تمـساح مردابـی   . خصوصیات به صورت توصیفی قابل عنوان است  

 4 تـا  2یی با عمـق     هاي مورد تحقیق زیستگاهها   از میان زیستگاه  

 35  تـا  25 درصد، شیب متوسط     35متر، متوسط پوشش گیاهی     

اي شامل تراکم مناسب ماهی و دوزیـست را           درصد و منابع تغذیه   
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Abstract
       For determination and classification of Habitat Suitability Index (HSI) for Mugger 

(Crocodylus palustris), 10 areas indexes along the Sarbaz River, were measured with (HEP) 

method. In this study, 49 variables including: climatic characteristics, physical and chemical 

factors of soil and water habitats in 10 areas were measured monthly for one year. By using 

Pearson correlation test with 95 percent accuracy, we found that among 49 variables, the 

percentage of vegetation, slope habitats, existence of fish types and amphibians, EC and water 

depth are factors that have a key role for  Crocodiles habitat selection. Finally, the downstream 

area of Pishin dam with suitability number 1, (HSI = 1) as suitable habitat and Kalani pond 

with a suitability number 0,2 (HSI = 0,2) as unsuitable habitat were chosen for Mugger.
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