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چکیده
ویژگی بومشناختی گونه ها و تعیین مطلوبیت زیستگاه آن ها ،یکی از ارکان اصلی مدیریت و حفاظت گونههای حیاا وحا
محسوب می گردد .در این مطالعه مطلوبیت زیستگاه شوکا در دو فصل پاییز و زمستان در پارک ملی گلستان مورد بررسی قرار گرفت.
پارک ملی گلستان از جمله زیستگاههای مناسب شوکا ( )Capreolus capreolusاست .بهمنظور مدلسازی مطلوبیت زیستگاه این
گونه از روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی و نرمافزار بایومپر استفاده شد .الیههای اطالعاتی بهکار برده شده بهعنوان متغیرهای مؤثر
بر حضور گونه شامل ارتفاع ،شیب ،جهت ،شاخص پوش

گیاهی ( ،)NDVIفاصله از جادهها ،پاسگاههای محیط بانی ،روساتاهای

مجاور پارک ،چشمهها و رودخانهها بوده است .نتایج در سطح معنیداری  59درصد نشان داد که زیستگاه مطلوب این گونه را در فصل
پاییز بهطور میانگین ارتفاع  9005متری از سطح دریا ،شیب  72درصد ،جهت جنوبی ،فاصلههای  9007متری از جاده 458 ،متری از
رودخانه  9095 ،متری از چشمه 6790 ،متری از پاسگاه محیطبانی و  2649متری از روستا و در فصل زمستان ارتفاع  550متری از
سطح دریا ،شیب  76درصد ،جهت جنوبی ،فاصلههای  9988متری از جاده 229 ،متری از رودخانه 9052 ،متری از چشمه6046 ،
متری از پاسگاه محیطبانی و  2927متری از روستا قرار دارد .بهعالوه ،نتایج این مطالعه نشان میدهد که شوکا در پارک ملی گلستان
دارای آشیان بوم شناختی نسبتاً باریکی است و به زیستگاههای حاشیهای تمایل بی تری دارد.
کلمات کلیدی :مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ،شوکا ،تحلیل عاملی آشیان بومشناختی ،پارک ملی گلستان

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
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مقدمه
بحرانهای محیطزیستی اخیر سبب شده است جمعیت
بسیاری از گونههای مختلف حیاتوحش بهدالیلی همچون
تخریب و تبدیل زیستگاه و یا شکار بیرویه کاهش یابد (Titeux
و همکاران .)3002 ،امروزه نابودی زیستگاه یکی از مهمترین
عوامل تهدیدکننده گونهها محسوب میشود ،بهطوریکه تا سال
 2890میالدی در حدود  20درصد انقراض گونهها به تخریب و
انهدام زیستگاههای حیاتوحش نسبت داده شده است (سلمان
ماهینی .)2299 ،برای شناخت آثار فعالیتهای انسانی و بررسی
تغییرات یک زیستگاه الزم است که بتوان عالوه بر ارزیابی کیفی،
ارزیابی را بهطور کمی نیز انجام داد .تعیین مطلوبیت زیستگاه
یکی از ارکان مدیریت و حفاظت گونههای حیاتوحش محسوب
میگردد .اما مشکل زمان و بودجه قابل دسترس برای مطالعه
زیستگاهها در مقیاس وسیع مثالً در مقیاس یک استان ،اجرای
بسیاری از مطالعات را دشوار میسازد .بنابراین روشهای مدلسازی
زیستگاه که از سال  2890تاکنون بهسرعت در مدیریت حیات
وحش مورد استفاده قرار گرفتهاند ،ابزاری مناسب برای غلبه بر
این مشکل معرفی شدهاند ( Andersonو همکاران .)3000 ،با
روشهای مدلسازی زیستگاه به یک برآورد در مقیاس وسیع از
مطلوبیت زیستگاه گونههای حیاتوحش بدون نیاز به جمعآوری
اطالعات از جزئیات ویژگیهای فیزیولوژیک و رفتاری گونه میتوان
دست یافت ( Morisonو همکاران.)2883 ،
جهت تعیین مطلوبیت زیستگاه گونه میتوان از روشهای
متعددی استفاده نمود .مدلهایی که نیاز به دادههای حضور و
عدمحضور دارند ،شامل مدلهای عمومی خطی )،(GLM2
مدلهای افزایشی ( (GAM3طبقهبندی و تجزیه و تحلیل
درخت رگرسیونی و روش شبکه عصبی هستند ( Guisanو
.)3000 ،Zimmermann
نوع دیگری از آنالیزها وجود دارد که تنها نیاز به دادههای
حضور گونه دارند ،بهعنوان نمونه میتوان روش تحلیل عاملی
آشیان بومشناختی  ENFA2را نام برد .این روش زمانی بهکار
می رود که اطالعات مربوط به عدم حضور گونه ناکافی است و یا
دسترسی به این اطالعات امکانپذیر نمیباشد .در این روش
جهت انجام تجزیه و تحلیل از نرمافزار بایومپر 4استفاده میشود.
این نرم افزار بر پایه سامانه اطالعات جغرافیایی و نرمافزارهای
1

- Generalized Linear Models
- Generalized Additive Models
3
- Ecological Niche Factor Analysis
4
- Biomapper

آماری برای تهیه مدلهای مطلوبیت زیستگاه براساس تجزیه و
تحلیل پارامترهای مؤثر بر آشیان بومشناختی عمل مینماید .آنالیز
 ENFAهسته مرکزی آنالیز بایومپر را تشکیل میدهد (فالحی،
 .)2298در روش اخیر ،عالوه بر محاسبه مطلوبیت زیستگاه،
عوامل بوم شناختی مهمی نظیر تخصصگرایی ،حاشیهگرایی و
تحملپذیری گونه نیز محاسبه میشود که بهترتیب نشاندهنده
وسعت میدان بومشناختی گونه مورد نظر نسبت به متغیرهای
مستقل زیستمحیطی ،میزان تمایل گونه به زندگی در زیستگاههای
حاشیهای و محدوده قابل تحمل گونه نسبت به متغیرهای
مستقل زیستمحیطی می باشد .این روش تا حدود زیادی به
تحلیل به مؤلفههای اصلی ) (PCAشبیه است و با تبدیل
متغیرهای زیستگاهی به عوامل به بررسی رابطه حضور گونه با
متغیرهای مستقل زیست محیطی میپردازد .هدف از این مطالعه
تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه شوکا در پارك ملی گلستان با
استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بومشناختی و نرم
افزار بایومپر میباشد .دقت مدلسازی در روش  ENFAدر مقایسه
با روشهای وابسته به دادههای حضور و عدمحضور نظیر مدل
خطی تعمیمیافته ( ،)GLMمدل افزایشی تعمیمیافته ( )GAMو
رگرسیون درختی 5بیشتر است چرا که در پارهای اوقات ،نظیر
زمانی که مشاهده حضور گونه دشوار است و یا بنا بهدالیل
تاریخی حتی در صورت مناسب بودن زیستگاه ،گونه حضور ندارد
و یا اینکه زیستگاه حقیقتاً برای گونه نامساعد است ،استفاده از
دادههای عدم حضور میتواند در نتایج اریب ایجاد کند و در
نتیجه استفاده از روشهایی مبتنی بر نقاط حضور ،نتیجه
مطلوبتری خواهد داشت ( Hirzelو همکاران.)3003 ،
مدیریت جمعیت گوزنها و اثرات آنها بر تنوعزیستی نیازمند
دانش کافی در مورد فراوانی و الگوهای پراکنش در استفاده از
زیستگاه است .گوزنها بهدلیل رفتار قلمرو طلبی ،باال بودن اندازه
گستره خانگی و همچنین نیاز به داشتن محیطی مناسب برای
پناه در فصلهای تولیدمثل و جفتگیری ،مبنای مناسبی برای
ارتباط بین جانوران و پوشش گیاهی در محیطهای جنگلی
هستند .همچنین با توجه به توزیع و فراوانی ،گوزنها میتوانند
شاخص خوبی برای کیفیت محیط باشند .اهمیت گوزنها در
محیطهای جنگلی بهخاطر نقشی که در تنوعزیستی دارند بسیار
مورد توجه مدیران جنگل است (ابراهیمی .)2280 ،هرچند
مطالعات بسیاری در مورد زیستگاه شوکا با روشهای متفاوت
در جهان صورت گرفته است ،ولی در مورد زیستگاه گوزن شوکا
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- Regression Tree
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مطالعات محدودی در ایران انجام شده که از آن جمله میتوان
به مطالعه عوامل مؤثر بر انتشار و فراوانی شوکا در جنگلهای
هیرکانی که توسط ابراهیمی ( )2280در جنگل آموزشی و
پژوهشی خیرود مازندران انجام شده و تعیین نسبت جنسی و
گروههای سنی در گوزن مرال و گوزن شوکا که توسط وارسته
( )2294در پارك ملی گلستان انجام شده ،اشاره کرد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :اینن پنارك بنا مسناحتی برابنر بنا
 82985هکتار و در موقعیت جغرافیایی بین  29/22الی 52/04
عرض شمالی و  55/42الی  66/29طول شرقی در اسنتانهنای
گلستان ،خراسنان شنمالی و سنمنان و در منتهنی الینه شنرقی
جنگلهای خزری واقع شده و منطقنهای کوهسنتانی بنا دامننه
ارتفاع  450تا  3422متر از سطح دریا اسنت (دروینش صنفت،
 .)2295پننارك ملننی گلسننتان از روسننتای تنگننراه در 245
کیلومتری شمال شرق گرگان در غرب ،آغاز و تنا پمنب بننزین
عرب شیبانی در  230کیلنومتری غنرب بجننورد در شنرق و در
امتداد جاده گرگان-مشهد گسترده شده است (حسنزادهکینابی
و همکاران .)2293 ،موقعیت منطقه منورد مطالعنه در شنکل 2
نشان داده شده است.

شکل  :1نقشه موقعيت جغرافيايي پارک ملي گلستان

روش تحقيق :در این مطالعه از روش تحلیل عاملی آشیان
بومشناختی و نرمافزار بایومپر برای تهیه مدل مطلوبیت زیستگاه
و همچنین نرمافزار ایدریسی برای تحلیل حساسیت و نیز ساخت
الیههای اطالعاتی و ورود آنها به نرمافزار بایومپر استفاده شد.
الیههای اطالعاتی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل در نرمافزار بایومپر
را میتوان به دو دسته الیههای اطالعاتی شامل Work mapو
 Ecogeographical mapsطبقهبندی کرد .این الیهها در ابتدا در
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نرمافزار ایدریسی تهیه و تنظیم و سپس به نرمافزار بایومپر وارد
شدند:
 :Work map -2نقشه متغیر وابسته یا نقاط حضور گونه یک
نقشه رستری نقطهای است که باید به شکل بولین (صفر و یک)
تهیه گردد .عدد یک در واقع همان نقاط و مناطقی است که در
کار صحرایی ثبت گردیده است و نشاندهنده محلهایی است
که گونه در آن حضور دارد ( Hirzelو همکاران .)3009 ،تهیه
نقشه پراکنش افراد گونه هدف نیاز به کار میدانی و جمعآوری
دادههای صحرایی دارد .بهدلیل اینکه روش تجزیه و تحلیل
عاملی آشیان بومشناختی تنها براساس دادههای حضور گونه
استوار است ،بنابراین باید نسبت ثبت دادههای حضور حاصل
مشاهدات مستقیم و یا غیرمستقیم گونه مورد نظر مبادرت
ورزید .در این مطالعه از روش ترانسکت خطی تصادفی با روش
مشاهده مستقیم یا شناسایی نمایههای شوکا (سرگین ،رد پا،
محل استراحت) نمونهبرداری انجام شد ( Vospernikو ،Reimoser
 .)3009نمونهبرداری در دو فصل پاییز و زمستان ( )2282انجام
گرفت و ترانسکتهای مشابه زیر برای هر دو فصل ذکر شده
مستقر گردید .به این ترتیب  30ترانسکت با مجموع طول 200
کیلومتر طی این دو فصل مستقر گردید .نقاط حضور گونه
توسط سیستم  GPSثبت شد .در طول ترانسکتها بهمنظور
حداقل رساندن همبستگی فضایی بین افراد گونه حداقل فاصله
بین ثبت نقاط حضور گونه نمونهبرداری 350 ،متر در نظر
گرفته شد ( Heinzeو همکاران .)3022 ،طبق نظر  Hirzelتعداد
نقاط حضور گونه حتی میتواند 30یا  20عدد باشد ،اما زیادتر
بودن تعداد نقاط به سود صحت مدل و معنیداری آن است
( Hirzelو همکاران.)3009 ،
 :Ecogeographical maps -3نقشههای رستری متغیرهای
جغرافیای زیستی 2بر حضور گونه تأثیر دارند و بهعنوان
متغیرهای مستقل بهکار میروند .متغیرهای جغرافیای زیستی
عوامل مکانی ناحیه مورد مطالعه هستند و عوارض کمی منطقه
را توصیف مینمایند ( Hirzelو همکاران.)3009 ،
نحوه آمادهسازی نقشه متغیرهای مستقل جغرافیای زیستی
برای این گونه بهترتیب بهقرار زیر است:
 -2تهیه فهرستی از متغیرهای جغرافیای زیستی مؤثر در حضور
گونه هدف :نقشههای رستری مدل رقومی ارتفاع( 3با استفاده از
نقشه خطوط تراز  20متری) ،شیب و جهت (براساس مدل رقومی
ارتفاع) ،روستاهای مجاور پارك ،منابع آبی شامل چشمهها و
)- Ecogeographical Variables (EGV
)- Digital Elevation Model (DEM

1
2

11

خشی و همکاران

مدلسازی مطلو یت زیستگاه شوکا ( (Capreolus capreolusا استفاده از روش تحلیل عاملی...

رودخانههای دائمی و فصلی ،جادههای ماشینرو ،پاسگاههای
محیطبانی و شاخص تفاضل نرمالشده پوشش گیاهی یا )NDVI
( )Normalized Difference Vegetation Indexحاصل ترکیب
باند  3و  2تصویر ماهوارهای  IRSسال  3009میالدی) نیز تهیه
گردید.
 -3رستری کردن نقشهها در نرمافزار ایدریسی و توجه به
یکسان بودن قالب همه نقشهها :منظور از یکسانسازی نقشهها
یکی بودن سیستم مختصات آنها ،طول و عرض جغرافیایی،
نوع الیه ،فرمت الیه تعداد سطر و ستون و هر پارامتری که در
جدول اطالعات متغیر مورد نظر وجود دارد .بدین منظور میتوان

یک الیه را بهعنوان الگو مشخص نمود و بقیه الیهها را براساس
آن تهیه کرد .در این پژوهش نقشه رستری  DEMمنطنقه بهعنوان
الگنو انتخاب گردید.
تحليل دادهها :مراحلی که در نرمافزار بایومپر انجام میگردد
بهترتیب عبارتند از:
 -2فراخوانی نقشههای جغرافیایزیستی و نقشه حضور گونه :در
فصل پاییز 44 ،نقطه حضور و در فصل زمستان  42نقطه حضور
ثبت شد (شکل .)3

شکل  :2نقاط حضور گونه :الف) فصل پاييز ،ب) فصل زمستان

 -3کمی کردن الیهها :همانطورکه ذکر شد ،برای اینکه نقشهها
از نظر زیستی معنیدار باشند باید آنها را کمی نمود .برای این
منظور دو روش تحلیل دایرهای و مستقیم وجود دارد.
 -2بهدلیل اینکه نقشههای جغرافیایزیستی و همچنین نقشه
حضور گونه باید توزیع نرمال داشته باشند بنابراین ،باید وضعیت
آنها را بررسی کرد و سپس برای اطمینان کامل از نرمال بودن
دادهها آزمون  Kolmirogorov-Smirnovرا انجام داد .اگر دادهها
نرمال نباشند نرمالسازی بهروش باکس-کاکس 2که در بایومپر
قابل اجراست توصیه میگردد.
 -4ماسک کردن مجموع نقشه متغیرهای مستقل و وابسته
جهت اطمینان از اینکه آنها ناحیه یکسانی را پوشش میدهند.
 -5مقایسه یکنواختی و قابلیت استفاده نقشهها از مسیر Verify
امکانپذیر است .در این عملیات همسانی مقادیر سلولهای
زمینه و غیره بررسی میگردد .الیههای ناهمسان در این در این
مرحله مشخص میشوند.

 -6بررسی همبستگی بین نقشههای جغرافیای زیستی از طریق
 .Correlation matrixدر این مرحله باید الیههای همبسته (در این
مطالعه همبستگی باالی  )0/95را حذف نمود .بهدلیل اینکه
این تحلیل به متغیرهایی نیاز دارد که مستقل و بدون همبستگی
باشند ،در تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بومشناختی اگر دو متغیر
همبستگی داشته باشند هر دو با یک ضریب در مدل ظاهر
خواهند شد .تصمیم به نگهداشتن هر دو الیه و یا حذف یکی از
آنها بر عهده بومشناس است .متغیرهایی که مقدار معنیداری
از تغییرات را توضیح نمیدهند از مدل نهایی حذف میشوند.
 -9اجرای تحلیل عاملی آشیان بومشناختی.
 -9محاسبه عوامل مورد نیاز جهت تهیه نقشه تناسب زیستگاه.
 -8محاسبه نقشه تناسب زیستگاه.

نتایج
تحليل عاملي آشيان بومشناختي :بعد از تعیین میزان
همبستگی ،تحلیل عاملی آشیان بومشناختی اجرا میشود .این

- Box-Cox
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نشاندهنده عامل تخصصگرایی هستند .سطرها سهم متغیرهای
مستقل در هر عامل را نشان میدهند .در واقع ،در این ماتریس
عواملی که اطالعات کافی را توضیح میدهند و همچنین
متغیرهایی که باالترین ضریب (قدر مطلق) را نشان میدهند
اهمیت زیادی در بیان توزیع گونه خواهند داشت .عواملی که
ارزش تقریباً صفر دارند را میتوان حذف کرد (جداول  2و .)3

تحلیل مشابه تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی است .خروجی
مهم این تحلیل ماتریس امتیازها است که حاوی دو مؤلفه اصلی
حاشیهگرایی و تخصصگرایی است و باید جهت درك بومشناختی
وضعیت موجود بهدقت بررسی شوند .اولین ستون از جدول ماتریس
امتیازها یا بردار ویژه همواره  %200از عامل حاشیهگرایی و 20
تا  %90از تخصصگرایی را بیان میکند درحالیکه سایر ستونها
یا بهعبارت دیگر تعداد متغیرهای مستقل محیطی منهای یک فقط

جدول  :1ماتريس امتيازهای فصل پاييز
متغیرهای مستقل
محیط زیستی

2
()%22

3
()%39

2
()%25

4
()%20

5
()%6

6
()%5

9
()%2

9
()%3

8
()%3

ارتفاع

-0/505
0/462
-0/435
-0/292
-0/262
-0/352
0/093
0/046
-0/04

0/295
-0/292
-0/923
0/224
-0/029
0/394
0/099
-0/333
-0/242

0/29
-0/464
-0/259
-0/266
-0/522
0/382
0/252
0/209
0/223

0/096
-0/482
0/229
-0/468
-0/032
-0/429
-0/492
-0/395
0/205

0/564
0/533
-0/399
0/344
-0/326
-0/085
-0/049
-0/408
0/284

0/245
-0/3
-0/368
0/22
0/056
-0/63
0/529
0/205
0/082

0/542
0/329
-0/225
-0/298
0/385
-0/352
-0/346
0/342
-0/489

0/289
0/05
0/359
-0/433
0/294
-0/242
0/283
-0/523
-0/493

0/085
-0/005
0/029
0/592
-0/609
-0/249
-0/096
0/092
-0/288

NDVI

جاده
پاسگاه
چشمه
رودخانه
جهت
شیب
روستا

ستون اول بیانکننده  %200از حاشیهگرایی است .اعداد داخل پرانتز میزان تخصصگرایی را نشان میدهد.

جدول  :2ماتريس امتيازهای فصل زمستان
متغیرهای مستقل
محیط زیستی

2
()%24

3
()%28

2
()%29

4
()%23

5
()%5

6
()%5

9
()%2

9
()%2

8
()%2

ارتفاع
جاده
پاسگاه
چشمه

-0/488
-0/485
-0/439
-0/228
0/233
-0/206
-0/099
-0/066
0/022

0/306
-0/936
0/344
-0/034
-0/089
0/42
-0/242
-0/22
0/025

-0/458
-0/302
0/246
0/22
0/654
0/352
0/022
-0/264
0/036

-0/209
0/295
-0/45
-0/025
-0/222
0/583
0/403
-0/248
-0/262

-0/696
0/448
-0/039
-0/053
-0/425
0/304
-0/239
0/082
0/096

-0/233
-0/093
-0/393
0/598
-0/409
-0/269
0/432
-0/364
0/054

-0/336
0/022
0/022
0/208
0/096
0/083
-0/034
0/328
0/838

0/336
0/026
0/298
-0/402
0/03
-0/434
0/022
-0/652
-0/299

-0/223
-0/243
0/508
-0/449
-0/263
0/038
0/49
0/403
0/025

NDVI

رودخانه
شیب
روستا
جهت

ستون اول بیانکننده  %200از حاشیهگرایی است .اعداد داخل پرانتز میزان تخصصگرایی را نشان میدهد.

همه اطالعات مفید استخراج شده در  3عامل آشیان بومشناختی

خالصه میگردد .اولین عامل حاشیهگرایی 2است و تفاوت بین
میانگین ترجیح زیستگاهی گونه یا توزیع گونه را با میانگین
شرایط زیستگاه یا توزیع کلی بیان میکند .بهعبارت دیگر این
- Marginality Factor

1

عامل نشان میدهد که چه فاصلهای بین شرایط مطلوب گونه
هدف و شرایط حاکم در زیستگاه وجود دارد .مقدار حاشیهگرایی
اغلب بین  0و  2قرار دارد .مقادیر نزدیک به صفر بیان میکند
که گونه تمایل دارد در شرایط میانگین ناحیه مطالعاتی زندگی
کند و هیچ تفاوتی بین میانگین زیستگاه موجود و زیستگاه گونه
13

خشی و همکاران

مدلسازی مطلو یت زیستگاه شوکا ( (Capreolus capreolusا استفاده از روش تحلیل عاملی...

وجود ندارد .مقادیر نزدیک به یک نشان میدهد که گونه در
یک زیستگاه بسیار ویژه زندگی میکند .در واقع حاشیهگرایی
نشاندهنده موقعیت آشیان بومشناختی در فضای محیط زیستی
است .دومین عامل آشیان بومشناختی تخصصگرایی
( )Specialization Factorاست که نشاندهنده وسعت آشیان
بومشناختی است .تخصصگرایی نسبت تغییرپذیری یا انحراف
معیار توزیع کلی به تغییرپذیری یا انحراف توزیع گونه است .به
بیان دیگر این عامل معیاری است از دامنه شرایط محیط
زیستی که گونه تحمل میکند .در این مورد مقادیر نزدیک به
صفر نشاندهنده این است که گونه هدف در محدوده وسیعی از
شرایط محیط زیستی قادر به زندگی است .مقادیر باالی این
عامل نشان میدهد که گونه بسیار تخصصی است و در محدوده

باریکی از شرایط محیط زیستی زندگی میکند و بنابراین ،از
آشیان بومشناختی کوچکی برخوردار است .تفسیر عامل
تخصصگرایی بهدلیل متغیر بودن آن از صفر تا بینهایت مشکل
است .بنابراین ،از عامل تحملپذیری برای درك بهتر تخصصگرایی
استفاده میشود .عامل تحملپذیری عکس تخصصگرایی است
و مقادیر نزدیک به صفر آن نشاندهنده تحملپذیری پایین
گونه و تخصصی بودن آن است و برعکس مقادیر باال ضمن بیان
تحمل زیاد گونه حاکی از آن است که گونه به شرایط بسیار ویژه
و خاص در زیستگاه برای زندگی نیاز ندارد .مقادیر تحملپذیری
بین  0تا  2متغیر است .پس از انجام محاسبات آماری توسط
نرمافزار مقدار کلی حاشیهگرایی ،تخصصگرایی و تحملپذیری
شوکا در پارك ملی گلستان بهصورت جدول  2بهدست آمد.

جدول  :3مقدار کلي حاشيهگرايي ،تخصصگرايي و تحملپذيری شوکا در پارک ملي گلستان
فصل

حاشيهگرايي

تخصصگرايي

تحملپذيری

پاییز

2/326

3/046

0/498

زمستان

2/302

2/858

0/522

مقادیر بهدست آمده برای شوکا در این منطقه برای فصل
پاییز و زمستان نشاندهنده این است که این جانور در هر دو
فصول پاییز و زمستان تمایل زیادی به زندگی در زیستگاههای
بسیار کرانهای و خاص دارد .دارای آشیان بوم شناختی نسبتاً
کمعرض بوده و به زندگی در محدوده باریکی از شرایط محیطی
خود تمایل بیشتری دارد.

یکنواخت در منحنی وجود داشته باشد ،میتوان نتیجه گرفت
که الگوریتم استفاده شده در تهیه نقشه تناسب زیستگاه مناسب
بوده و بنابراین ،مدل تولید شده مناسب است .بررسی یکنواختی
منحنی  Fبراساس شاخص بویس صورت میگیرد .هرچه ضریب
شاخص بویس بهسمت  2میل کند و انحراف معیار نیز کوچکتر
باشد الگوریتم و مدل انتخاب شده از صحت و دقت باالتری
برخوردار خواهد بود .با توجه به شکل منحنی و مقادیر شاخص
بویس و نظر کارشناسی ،الگوریتم میانگین هارمونیک برای
فصول پاییز و زمستان بهعنوان بهترین مدل در تولید نقشه
تناسب زیستگاه انتخاب گردید (جدول  .)4بنابراین ،نقشه نهایی
تناسب زیستگاه شوکا در پارك ملی گلستان در فصول پاییز و
زمستان ،با ارزشهای پیوسته بین بازه  0تا  200ایجاد گردید.
مقادیر باالی این نقشهها نشاندهنده مطلوبیت بیشتر زیستگاه
برای گونه مورد نظر است (شکلهای  2و .)4

محاسبه نقشه تناسب زيستگاه و ارزيابي صحت مدل:
از طریق چهار الگوریتم مختلف میانه ،میانگین هندسی،
میانگین هارمونیک و حداقل فاصله نقشه تناسب زیستگاه تولید
میگردد .بدین ترتیب چهار نقشه تناسب زیستگاه متفاوت ایجاد
خواهد شد که در مرحله بررسی صحت مدل بهترین الگوریتم و
نقشه آن تعیین میگردد .بررسی صحت مدل بهکمک اعتبارسنجی
متقاطع ،منحنی  Fیا  P/Eرا درپی دارد .اگر روند افزایشی
26

تهيه نقشه طبقهبندی زيستگاه پاييزه و زمستانه

محاسبه عوامل مورد نياز نقشه تناسب زيستگاه:
برای تعیین اینکه چه تعداد از عاملها باید جهت تولید نقشه
مطلوبیت زیستگاه بهکار روند از معیار چوب شکسته مکآرتور
استفاده میگردد .در این مرحله توزیع مقادیر ویژه با توزیع
چوب شکسته مکآرتور مقایسه میشود .با استفاده از معیار
چوب شکسته مکآرتور  4عامل برای فصل پاییز و  4عامل هم
برای فصل زمستان جهت تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه انتخاب
گردید که  %89اطالعات را دربر داشتند.

شوکا :نقشه مطلوبیت زیستگاه نقشهای است که ارزش هر
سلول آن برابر با درصد مطلوبیت آن بخش از زیستگاه برای
گونه مورد نظر باشد .بهمنظور طبقهبندی کردن نقشه مطلوبیت
زیستگاه به دو طبقه مطلوب و نامطلوب بایستی نمودار فراوانی
تنظیم شده براساس سطح بهدست آمده برای آن الگوریتم را
مورد بررسی قرار داد.
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جدول  :4مقايسه شاخص بويس در الگوريتمهای مختلف
الگوريتم

انحراف معيار  ±شاخص بويس

میانه

0/44 ± 0/544

هندسی

0/928 ± 0/399

هارمونيک

0/141 ± 0/242

حداقل فاصله

0/52 ± 0/463

میانه

0/205 ± 0/585

هندسی

0/699 ± 0/429

هارمونيک

0/393 ± 0/313

حداقل فاصله

0/649 ± 0/539

فصل

پاییز

زمستان

شکل  :3نقشه تناسب زيستگاه پاييزه شوکا در پارک

شکل  :4نقشه تناسب زيستگاه زمستانه شوکا در

ملي گلستان

پارک ملي گلستان

در این نمودار که نشاندهنده روند تغییرات  Fiاست ،خط
قرمز رنگ به موازات محور افقی نشاندهنده میزان  Fiبرابر با 2
بهازای همه طبقات مطلوبیت زیستگاه است .این شاخص نشاندهنده
تصادفی پیشبینی نمودن مدل است .هنگامی که نمودار فراوانی
تنظیم شده براساس سطح در زیر این خط شاخص باشد یعنی
مدل مذکور برای مطلوبیتهای پایینتر از این خط شاخص از
یک مدل تصادفی هم بدتر است ،بنابراین این بخش بهعنوان
زیستگاه نامطلوب درنظر گرفته میشود .از آن نقطه مطلوبیتی
که کرانه پایین نمودار فراوانی تنظیم شده براساس سطح باالتر
از این خط شاخص قرار میگیرد بهعنوان زیستگاه مطلوب درنظر

گرفته میشود .در اینجا نیز با توجه به شکلهای  5و  6آستانه
مطلوبیت زیستگاه پاییزه و زمستانه شوکا با توجه به روش فوق
تعیین گردید (جدول .)5
جدول :5آستانه مطلوبيت برای طبقه بندی زيستگاه شوکا
فصل

مدل

آستانه مطلوبيت

پاییز

میانگین هارمونیک

29

زمستان

میانگین هارمونیک

29

شکل  :5نمودار فراواني تنظيم شده براساس سطح برای فصل پاييز

13
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شکل  :3نمودار فراواني تنظيم شده براساس سطح برای فصل زمستان

با استفاده از این آستانه بهدست آمده نقشه طبقات مطلوبیت
زیستگاه شوکا در فصول پاییز و زمستان بهدست آمد .بدین
منظور نقشه مطلوبیت زیستگاه به  3طبقه نامطلوب (بخشهایی
که مطلوبیت آنها کمتر یا مساوی حد آستانه بود) و مطلوب

شکل  :1نمايش طبقات نقشه تناسب زيستگاه پاييزه

(بخشهایی که مطلوبیت آنها بیشتر از حد آستانه مطلوبیت
بود) تقسیمبندی شد (شکلهای  9و .)9

شکل  :8نمايش طبقات نقشه تناسب زيستگاه زمستانه

سطح زيستگاههای مطلوب براساس رويکرد تحليل
عاملي آشيان بومشناختي :با توجه به نقشه طبقهبندی
زیستگاه بهدست آمده و با استفاده از نرمافزار ایدریسی مساحت

زیستگاههای مطلوب و نامطلوب محاسبه شد .جدول  6مساحت
زیستگاههای مطلوب و نامطلوب شوکا را در پارك ملی گلستان
براساس رویکرد تحلیل عاملی آشیان بومشناختی نشان میدهد.

جدول  :3طبقهبندی زيستگاه پاييزه شوکا براساس تغييرات منحني Fi

فصل
پاییز
زمستان

طبقات

ميزان تناسب

مساحت (کيلومتر مربع)

درصد

اول

نامناسب

996

%95

دوم

مناسب

222

%25

اول

نامناسب

922

%98

دوم

مناسب

86

%22

اعتبارسنجي با رويکرد آماری  :ROCهرچه عدد ROC

آزمون حساسيت با رگرسيون لجستيک :بهمنظور

به سمت  2گرایش یابد نشاندهنده صحت مدل است .نقشههای
تناسب زیستگاه پاییزه و زمستانه بههمراه نقاط حضور هر فصل
وارد نرمافزار ایدریسی شد و مقدار  ROCبرای فصل پاییز و زمستان
بهترتیب  0/92و  0/96بهدست آمد.

مقایسه نتایج حاصل از تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی در نرم
افزار بایومپر ،میتوان از حساسیتسنجی مدل نسبت به فاکتورهای
متعدد محیطی استفاده نمود .بدین منظور ابتدا با بهکارگیری
رگرسیون لجستیک و وارد نمودن نقشه حضور گونه
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بههمراه  6فاکتور مستقل محیطی ،نتیجهای حاصل گردید که
براساس آن هرچه عدد  R-Squareبه سمت  0/3و عدد  ROCبه
سمت  2گرایش یابد نشاندهنده صحت مدل است .براساس نظر
کارشناسی ،رگرسیون لجستیک تنها با  6متغیر از میان  8متغیر
مستقل محیطی محاسبه گردید .این متغیرها تأثیر بیشتری در
حضور شوکا و نتیجه نهایی مدل داشتند .بدین منظور با بهرهگیری
از رگرسیون لجستیک در نرمافزار ایدریسی ،به تعداد فاکتورهای
محیطی ،شش بار تحلیل مربوطه اجرا گردید و در هر نوبت یکی
از فاکتورها از تحلیل حذف شد تا نتیجه در غیاب آن عامل با

نتیجه کلی مقایسه گردد (جدول  .)9براساس نتایج بهدست
آمده ،بهترتیب متغیرهای فاصله از جاده ،NDVI ،چشمه برای
مطلوبیت زیستگاه پاییزه و متغیرهای فاصله از جاده ،ارتفاع و
 NDVIبرای مطلوبیت زیستگاه زمستانه نقش بیشتری داشتند.
جدول  9خالصه نتایج تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی و
رگرسیون لجستیک درخصوص شناسایی مهمترین عوامل در
مطلوبیت زیستگاه پاییزه و زمستانه شوکا را نشان میدهد.

جدول  :1مقايسه مقادير حاصل از رگرسيون لجستيک برای فصول پاييز و زمستان
فصل

متغيرهای مستقل محيطي

R-Square

ROC

ارتفاع

0/2203
0/2236
0/2266
0/2229
0/2325
0/2242
0/2292

0/8326
0/8022
0/9898
0/8244
0/8234
0/8359
0/8399

0/2089
0/2202
0/2050
0/2296
0/2242
0/2292
0/2295

0/9982
0/9860
0/9959
0/9863
0/8033
0/8020
0/8024

NDVI

پاییز

جاده
پاسگاه
چشمه
رودخانه
کل
ارتفاع
NDVI

زمستان

جاده
پاسگاه
چشمه
رودخانه
کل

جدول  :8خالصه نتايج تحليل عاملي آشيان بومشناختي و رگرسيون لجستيک
فصل

پاییز

زمستان

تحليل عاملي آشيان بومشناختي

رگرسيون لجستيک

ارتفاع

جاده

NDVI

NDVI

جاده
پاسگاه
چشمه
رودخانه

چشمه
پاسگاه
ارتفاع
رودخانه

ارتفاع
جاده
پاسگاه
چشمه

جاده
ارتفاع

NDVI

رودخانه

NDVI

پاسگاه
رودخانه
چشمه

عوامل مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه شوکا بهترتیب کاهش میزان اهمیت مرتب شدهاند.
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مدلسازی مطلو یت زیستگاه شوکا ( (Capreolus capreolusا استفاده از روش تحلیل عاملی...

بحث
 8الیه مستقل محیطی بههمراه الیه نقاط حضور شوکا در
فصول پاییز و زمستان اساس این روش را تشکیل میدهد .نتایج
حاکی از آن است که شوکا در پارك ملی گلستان در فصل پاییز
بهطور میانگین ارتفاع  2008متری از سطح دریا ،شیب 39
درصد ،جهت جنوبی ،فاصله  2063متری از جاده ،فاصله 984
متری از رودخانه و آبراهه ،فاصله  2028متری از چشمه ،فاصله
 2326متری از پاسگاه و فاصله  9295متری از روستا و در فصل
زمستان ارتفاع  880متری از سطح دریا ،شیب  32درصد ،جهت
جنوبی ،فاصله  2244متری از جاده ،فاصله  995متری از
رودخانه ،فاصله  2089متری از چشمه ،فاصله  2092متری از
پاسگاه و فاصله  9293متری از روستا را بهعنوان زیستگاه
مطلوب انتخاب میکند.
براساس نتایج بهدست آمده ،میزان حاشیهگرایی در پاییز
و زمستان بهترتیب  2/326و  2/302است .این عدد نشاندهنده
فاصله میانگین یک عامل محیطی از میانگین حضور جاندار
میباشد .در واقع اگر عدد حاشیهگرایی بیشتر از  2باشد بیانگر
آن است که گونه به زیستن در زیستگاههای خاص تمایل بیشتری
دارد و چنانچه این عدد به سمت صفر میل نماید نشاندهنده
یک گونه مرکزگرا است .از آنجاکه میزان محاسبه شده برای
شوکا به سمت یک میل میکند نشاندهنده این است که این
جانور تمایل به زندگی در زیستگاههای حاشیهای دارد .میزان
تخصصگرایی براساس اختالف انحراف معیار متغیر محیطی و
پراکنش جاندار از نظر آن عامل محیطی محاسبه میشود .در
واقع این عدد تخصصی بودن گونه را نشان میدهد که این
پارامتر نسبت به زیستگاههای موجود در منطقه مورد مطالعه
سنجیده میشود .عدد تخصصگرایی از یک تا بینهایت متغیر
است ،بنابراین از فاکتور دیگری بهنام تحملپذیری برای تفسیر
نتایج استفاده میگردد .تحملپذیری عاملی است که ترجیح
گونه را نسبت به متغیرهای محیطی محاسبه میکند و بیانگر
آن است که گونه تمایل به زیستن در دامنه باریکی از شرایط را
دارد یا اینکه محدوده وسیعی شامل تمام شرایط منطقه را
برمیگزیند .میزان تحملپذیری در پاییز و زمستان بهترتیب
 0/498و  0/522است .مقدار کم (نزدیک به صفر) نشاندهنده
این است که شوکا یک گونه متخصص در محدوده منابع
زیستگاه خود در پارك ملی گلستان میباشد .به عبارت دیگر
مقدار کم این فاکتور نشاندهنده یک گونه با توان تحمل پایین
در محدوده شرایط محیطی خود است و یا گونهای دارای میدان
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اکولوژیک کم عرض است که به زندگی در محدوده باریکی از
شرایط محیطی خود تمایل بیشتری دارد.
با توجه به جدول ماتریس امتیازات در فصل پاییز متغیر
ارتفاع بهعنوان مهمترین عامل در انتخاب زیستگاه شوکا میباشد.
عدد منفی برای متغیر ارتفاع نشان میدهد که با افزایش ارتفاع
از مطلوبیت زیستگاه شوکا کاسته میشود .دومین متغیر مهم در
فصل پاییز ،شاخص تفاضل نرمالشده پوشش گیاهی است .عدد
مثبت و مقدار آن در ماتریس امتیازات حاکی از آن است با
افزایش تراکم پوشش گیاهی میزان مطلوبیت زیستگاه برای
شوکا افزایش مییابد .پارامتر پوشش جنگلی تأثیر مثبتی در
حضور گونه دارد و مناطق جنگلی با تراکم باال غذای مورد نیاز
شوکا را تأمین میکند .فراوانی شوکا در جنگلهای متراکم با
پوشش درختچهای بهمراتب بیشتر از مناطق روشنتر جنگلی
است (وارسته .)2294 ،ساختار پوشش گیاهی برای انتخاب
زیستگاه ،تولیدمثل و اندازه گستره خانگی بهعنوان عامل مهمی
شناخته شده ،همچنین مطالعات در انگلستان اثر ساختار پوشش
گیاهی بر فراوانی و تولیدمثل گوزنها را نیز اثبات میکند (Said
و همکاران .)3005 ،منابع اصلی مورد نیاز شوکا علوفه غنی از
مواد غذایی و پناه برای فرار از طعمهخواران هستند (Mysterud
و همکاران .)2888 ،پوشش گیاهی با فراهم آوردن پناه ،غذا و
محل مناسب برای استراحت بهطور مستقیم بر توزیع شوکا
اثرگذار است درحالیکه شرایط توپوگرافی و آب و هوا با تغییر
روابط گونه با پوشش گیاهی و یا با تغییر نوع پوشش گیاهی
تأثیری غیرمستقیم بر این امر دارد .بنابراین بهطورکلی انتظار
میرود که پوشش گیاهی بهدلیل فراهم آوردن پناه مناسب ،غذا
و محل استراحت نسبت به شرایط پستی و بلندی پیشبینی
کننده بهتری برای توزیع گوزن شوکا باشد ( Fullerو ،Gill
.)3002
متغیرهای دیگر مهم برای شوکا در فصل پاییز بهترتیب
متغیرهای فاصله از جاده ،فاصله از پاسگاه ،فاصله از چشمه و
فاصله از رودخانه هستند .عدد منفی این متغیرها در ماتریس
امتیازات نشان میدهد که با افزایش میزان این متغیرها
مطلوبیت زیستگاه کاهش مییابد .رودخانه اصلی پارك ملی
گلستان (مادرسو) و برخی از پاسگاههای محیطبانی مناطق
جنگلی (پاسگاههای محیطبانی تنگراه ،تنگهگل و شارلق) در
مجاورت جاده گرگان-مشهد قرار دارند .با توجه به نقشههای
شاخص تفاضل نرمالشده پوشش گیاهی و مدل رقومی ارتفاع
پارك ملی گلستان ،جاده گرگان-مشهد از مناطقی عبور میکند
که تراکم پوشش گیاهی باالتر و ارتفاع پایینتر نسبت
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به سایر مناطق جنگلی پارك را دارند .بههمین علت است که
مناطقی که در مجاورت جاده گرگان-مشهد قرار گرفتند دارای
بیشترین میزان مطلوبیت زیستگاه برای شوکا هستند .با توجه
به امنیت نواحی نزدیک به پاسگاههای محیطبانی ،با افزایش
فاصله از پاسگاهها مطلوبیت زیستگاه برای شوکا کاهش مییابد.
شوکا نیاز مبرمی به نوشیدن آب ندارد ،با این وجود معموالً
زیستگاه خود را طوری انتخاب میکند که در مجاورت چشمه و
رودخانه باشد .به این دلیل که جوانههای درختان و درختچهها
و برگهای جوان غذای ترجیحی شوکا است و در کنار آبگیرها
گیاهان تازه در اکثر مواقع سال یافت میشود (دلفانآذری،
.)2294
متغیر دیگر که در مطلوبیت زیستگاه پاییزه شوکا اثر
میگذارد شیب است .عدد مثبت آن در ماتریس امتیازات حاکی
از آن است که با افزایش شیب مطلوبیت زیستگاه افزایش مییابد.
البته شیبهای باالی  65درصد برای شوکا نامطلوب بوده و
بیشترین نقاط حضور گونه در فصل پاییز در شیبهای  25تا
 45درصد است .شوکا برای در اختیار داشتن پناه مناسب برای
فرار از طعمهخواران (پلنگ و گرگ) از شیبهای تند استفاده
میکند .این گونه ،مکانهایی را برای محل استراحت خود
انتخاب میکند که شیب زیادی داشته باشد .متغیر دیگر جهت
است که با توجه به مقدار آن در ماتریس امتیازات بهنظر میرسد
تأثیر چندانی در مطلوبیت زیستگاه پاییزه شوکا نداشته باشد.
متغیر دیگر فاصله از روستا است که عدد منفی آن در ماتریس
امتیازات بیانگر این موضوع است که شوکا به روستاها تمایل
نشان میدهد .شوکا میتواند از محصوالت زمینهای کشاورزی
روستاها که در اطراف پارك قرار وجود دارد مانند زمینهای
کشاورزی روستای کندسکوه که بین منطقه حفاظتشده لوه و
پارك ملی گلستان قرار دارد ،تغذیه کند.
با توجه به جدول ماتریس امتیازات در فصل زمستان متغیر
ارتفاع در این فصل هم بهعنوان مهمترین عامل در انتخاب
زیستگاه شوکا میباشد .عدد منفی برای متغیر ارتفاع نشان
میدهد که با افزایش ارتفاع از مطلوبیت زیستگاه شوکا کاسته
میشود .شوکا بهعلت جثه کوچکی که دارد در مناطق برفگیر
آسیبپذیر است (ضیایی .)2299 ،شوکا در فصل زمستان با
سرد شدن هوا و با توجه به برفگیر شدن ارتفاعات و کمبود
مواد غذایی به ارتفاعات پایینتر میآید.
متغیرهای دیگر مهم برای شوکا در فصل پاییز بهترتیب
متغیرهای فاصله از جاده ،فاصله از پاسگاه ،فاصله از چشمه
هستند .عدد منفی این متغیرها در ماتریس امتیازات
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نشان میدهد که با افزایش این متغیرها مطلوبیت زیستگاه
کاهش مییابد .شوکا در فصل زمستان به جاده ،پاسگاههای
محیطبانی و منابع آبی که در ارتفاعات پایینتر قرار دارند
نزدیکتر میشود .در این فصل بهدلیل ریزش برگ درختان و
افزایش دید شکار این گونه برای شکارچیان راحتتر است و این
گونه بیشتر به پاسگاههای محیطبانی نزدیک میشود تا از
امنیت بیشتری برخوردار باشد .ارتفاعات پایین و مجاورت منابع
آبی رویشگاه درختانی مانند توسکا و ممرز است که گونه نیمه
انگل دارواش روی آنها زندگی میکند .در فصل زمستان که
منابع غذایی محدود است ،شوکا میتواند از دارواشهایی که به
زمین می افتد تغذیه کند .در مجاورت منابع آبی نیز در اکثر
مواقع سال گیاه تازه وجود دارد.
متغیر دیگر تأثیرگذار در فصل زمستان شاخص تفاضل
نرمالشده پوشش گیاهی است .عدد مثبت و مقدار آن در
ماتریس امتیازات حاکی از آن است با افزایش تراکم پوشش
گیاهی میزان مطلوبیت زیستگاه برای شوکا افزایش مییابد.
نتیجه بهدست آمده از این متغیر با نتایج ،)2846( Formozov
 Telfer ،)2894( Coadyو  Mysterud ،)2894( Kelsallو
همکاران ( )2889مطابقت دارد و بیان میکند شوکا در فصل
زمستان و در هنگام بارش برف جنگلهای انبوه و قدیمیتر را
ترجیح میدهد ،زیرا این عوامل توانایی کاهش اثرات برف را
دارد.
متغیر دیگر شیب که در مطلوبیت زیستگاه زمستانه شوکا
اثر میگ ذارد شیب است .عدد منفی آن در ماتریس امتیازات
حاکی از آن است که با افزایش شیب مطلوبیت زیستگاه کاهش
مییابد .در فصل زمستان شوکا بهعلت آسیبپذیر بودن در
نواحی برفگیر از مناطق پرشیب دوری میکند .این گونه سعی
میکند مناطقی را انتخاب کند که دارای شیب و عمق برفی کم
باشند.
متغیر دیگر فاصله از روستا است که عدد منفی آن در
ماتریس امتیازات بیانگر این موضوع است که شوکا در فصل
زمستان بهدلیل کاهش مواد غذایی به روستاها و زمینهای
کشاورزی تمایل نشان میدهد.
متغیر دیگر اثرگذار در مطلوبیت زیستگاه زمستانه شوکا
جهت است .شوکا در این فصل جهتهای جنوبی و غربی را به
دلیل آفتابگیر بودن ،کم بودن پوشش برفی و وجود منابع
غذایی بیشتر ترجیح میدهد.
در هر  20کیلومتر مربع حدود  29تا  23رأس شوکا
میتوانند زیست کنند (مجنونیان و همکاران .)2299 ،براساس
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خشی و همکاران

 و222  در فصول پاییز و زمستان بهترتیب،نتایج این پژوهش
 کیلومتر مربع از پارك ملی گلستان بهعنوان زیستگاه86
 تا326  بنابراین انتظار میرود در فصل پاییز.مطلوب تعیین شد
 رأس شوکا209  تا292  رأس شوکا و در فصل زمستان430
 با توجه به مشاهدات.بتوانند در پارك ملی گلستان زیست کنند
کم شوکا و نمایههای آن در فصول پاییز و زمستان بهنظر
میرسد که شوکا جمعیت نسبتاً پایینی در پارك ملی گلستان
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