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 چکیده

های زیستگاهی برای رو شناخت ویژگیمطرح  است و از این هاترین عوامل در حفاظت از گونهعنوان یکی از مهمبه زیستگاه

در استفاده از یاس مؤثر مق شناختی کوچکاین مطالعه با هدف بررسی عوامل بومناپذیر است. های حفاظتی امری اجتنابتحقق برنامه

گونه در دو سال  یتفصول فعال یدر ط یبردار. نمونهاست گرفته البرز انجام هایکوهرشته در( Vipera ebneri) البرزی افعی یستگاهز

برداشت شد. نتایج  متر   21 21 پالت عدم حضور به ابعاد  99پالت حضور و  92و تعداد  یدانجام رس به 2932-2931ی متوال

که در  سنگ هایی با پوشش گیاهی متراکم و پر ازحاصل از تحلیل آماری براساس روش رگرسیون منطقی دوتایی نشان داد که دامنه

تأثیرگذار در انتخاب زیستگاه مطلوب افعی البرزی هستند. نتایج این  ترین متغیرهایاند، مهمفاصله متناسبی از منابع آبی قرار گرفته

های باقیمانده افعی البرزی و حفاظت از تواند از طریق شناسایی عوامل مؤثر در پراکنش گونه، موجب حفظ جمعیتمطالعه می

 های کلیدی آن شود.زیستگاه
    

های البرز، رگرسیون منطقی کوه، رشته(Vipera ebneri)شناختی کوچک مقیاس، استفاده از زیستگاه، افعی البرزی زیستگاه، عوامل بوم کلمات کلیدی:

 دوتایی

 mkaboli@ut.ac.ir  :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 
 

  

65



 شناختی کوچک مقیاس مؤثر در استفاده از زیستگاه افعی البرزی بررسی عوامل بوم                              کابلی و همکاران
 

 

 مقدمه
 Hutchinsonبر پایه مفهوم نیچ  مطالعات خردزیستگاه اکثر       

به این صورت  (.Hutchinson ،8799؛ Hutchinson ،8791) است

های که نیچ یک حیوان ابرحجمی در فضای چندبعدی از ویژگی

شود گونه در آن یافت میمحیطی است که شرایطی را که 

(. بعد مکانی، غذایی و زمانی Luiselli ،8661کند )توصیف می

، Luiselliشوند )ترین ابعاد نیچ محسوب میبه ترتیب مهم

(. بعد مکانی که Schoener ،8791؛ Pianka ،8799؛ 8661

ترین بعد نیچ است، خود در دو مقیاس کالن و خرد قابل مهم

ن به عوامل اقلیمی و محیطی مانند بررسی است. مقیاس کال

پردازد، اما مقیاس خرد بر ساختار ویژه پوشش گیاهی می

گیاهان و بستر زیستگاه و متغییر های اقلیمی خرد تمرکز 

 (. Reynolds ،8770و  Northکند )می

به  را امکان این سازیهای مدلامروزه توسعه روش       

ها به استفاده از این روشدهد تا بتوانند با شناسان میبوم

ها در مقیاس خرد و کالن شناختی گونهبررسی آشیان بوم

شناختی بپردازند. برای این منظور و برای بررسی آشیان بوم

هایی چون رگرسیون منطقی ها در مقیاس خرد از روشگونه

شود. این روش بر مبنای های فراوانی میدوتایی استفاده

کند و محققین با ثبت ور کار میحض های حضور و عدمداده

اطالعات محیطی در محل حضور گونه و در مناطقی که گونه 

توانند به پارامترهای محیطی موثر بر حضور حضور ندارد می

شناختی دهنده آشیان بومعبارتی، عوامل شکلها و یا بهگونه

های در خطر ها پی ببرند. این اطالعات زمانی که برای گونهگونه

شناسان اض و آندمیک باشد ارزش فراوانی برای زیستانقر

ها حفاظت دارد، چرا که اولین گام در حفاظت از این گونه

 هاست.شناخت نیازهای محیطی آن

گونه مار از گستره کشور  16در حال حاضر بیش از        

باشد گونه آن آندمیک می 1گزارش شده است که تعداد 

دلیل برداشت ع سمی آن به(. برخی از انوا8978کمالی، )

های آندمیک رویه در معرض انقراض قرار دارند. یکی از گونهبی

مارهای ایران، افعی البرزی است که پراکنش آن از جنوب شرق 

های البرز تا پارک ملی الر کوهآذربایجان شروع و در امتداد رشته

 .(8688و همکاران،  Rajabzadeh) یابددر استان تهران ادامه می

کیلومتر مربع و  8666تر از علت محدوده پراکنش اندک )کمبه

نقطه( در فهرست سرخ اتحادیه جهانی  86تر از حضور در کم

قرار گرفته  (Vulnerable) پذیر، در طبقه آسیب(IUCN) حفاظت

 8688(. این گونه پیش از سال Sharifi ،8667و  Nilsonت )اس

 (Vipera ursinii eriwanensis) علمی تحت زیرگونه با نام

نشان  (8688)و همکاران  Ferchaudمطالعه شد، اما شناخته می

از لحاظ ژنتیکی از سایر  افعی البرزیهای ایرانی جمعیت ،داد

 Viperaافراد مجموعه جدا شده و به سطح گونه با نام علمی 

ebneri  شناسی این گونه بوم آندمیک ایران است. وارتقا یافته

( و 8997لطیفی، مارهای ایران ناشناخته مانده ) مانند سایر

تواند در جهت شناختی مؤثر بر حضور گونه میبررسی عوامل بوم

شناسی مارها در ایران، مخصوصاً مارهای مناطق شناخت بوم

 کوهستانی ایران، مفید باشد. 

طور خاص ساکن علفزارهای کوهستانی و این گونه به       

 .(8688 و همکاران، Rajabzadeh) است متر 8166 باالی ارتفاعات

 (.8های پوششی مشابه است )شکل که اغلب دارای ویژگی

 

 
 گلستانک منطقه در یالبرز یافع: زیستگاه ۱ شکل

 (۱931 ریت ،مهتاب یزدانیان از عکس)

 

با این وجود گونه در برخی مناطق زیستگاه حضور دارد و        

باشد. عامل مؤثر بر حضور گونه در زیستگاه نامشخص می

تاکنون مطالعات بسیار اندکی در مورد افعی البرزی در ایران 

های صورت گرفته است. مطالعات موجود نیز یا به بررسی جنبه

به بیان و یا  (8997لطیفی، )اند بندی گونه اختصاص یافتهرده

 اندمنطقه حضور گونه و شرایط کالن آن پرداخته مورد کلیاتی در

(Rajabzadeh ،8688 و همکاران). شناختی های بومجنبه بنابراین

تری های کاملگونه بسیار محجور مانده و نیازمند پژوهش

ترین عوامل موثر بر پراکنش افعی در این پژوهش مهم باشد.می

های کمیاب ایران مورد بررسی قرار یکی از افعی عنوانالبرزی به

مدیران منابع غالباً اطالعات محدودی درباره  گرفته است.

های نادر دارند. با دانش نیازهای زیستگاهی و پراکنش گونه

ریزی صحیح و دقیقی برای حفاظت از توان برنامهاندک نمی

66



 1315 بهار، 1، شماره هشتمسال                                                         پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

 

و تکمیل  دست آوردن اطالعات سودمندها انجام داد. لذا بهگونه

در  ،تواندها میاطالعات موجود درخصوص این دسته از گونه

 انجام اقدامات مدیریتی حیات وحش بسیار مفید واقع شود. 

 

 هاشمواد و رو
های های افعی البرزی در کوهجمعیتکه با توجه به این       

شرق آذربایجان های تالش تا جنوبشمال ایران در امتداد کوه

آوری اطالعات صحرایی در چند منطقه از ، جمعحضور دارند

منطقه حفاظت شده البرز مرکزی محدوده پراکنش انجام شد. 

در استان البرز، منطقه حفاظت شده لیسار در استان اردبیل و 

پارک ملی الر در استان تهران مناطقی هستند که زیستگاه 

 (.8ها مورد بررسی قرار گرفت )شکل افعی البرزی در آن

 

 
 : نقشه موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه1 شکل

 

اساس اطالعات مربوط به ر مطالعات بررسی زیستگاه، برد       

شناختی، برخی از متغیرهایی که تاریخ طبیعی گونه و عوامل بوم

سازی دارند جهت مدل زیستگاه گونه انتخاب ترین نقش را درمهم

شوند. در واقع انتخاب میپراکنش گونه در عرصه مطالعاتی 

ها ممکن است به بسیاری از متغیرهای مستقل پراکنش گونه

شناختی در محیطی وابسته باشد، با این وجود اطالعات زیست

ترین مورد گونه باید باعث شود که چند متغیر اصلی که بیش

 تأثیر را در الگوی پراکنش گونه دارند در مدل قرار گیرند

(Simpson ؛ 8661، و همکارانFrith  وAbbott ،8790).  با

 شناسی و بومتوجه به مطالعاتی که تاکنون در زمینه بوم

؛ 8660و همکاران،  Santos) جغرافیایی مارها انجام گرفته است

Guisan  وHofer ،8669 ؛Brito  وCrespo ،8668 ؛Real  و

ترین و تاثیرگذارترین عواملی که در (، مهم8779همکاران، 

پستی و بلندی )شامل  :مارها دخیلند، عبارتند ازپراکنش 

ارتفاع، میزان شیب و جهت شیب(، اقلیم )شامل بارندگی و 

دما(، زیستگاه )شامل میزان و تراکم پوشش گیاهی( و 

های رقیب( متغیرهای زیستی )شامل تنوع و تراکم گونه

(Santos  ،در این پژوهش به8667و همکاران .) دلیل یکسان

چنین ط آب و هوایی در زمان برداشت اطالعات و همبودن شرای

های دلیل محدودیت زمانی از تأثیر عوامل اقلیمی و گونهبه

 رقیب صرف نظر شد. 

متغیرهایی که در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفتند        

عبارتند از: ارتفاع از سطح دریا، فاصله تا منبع آبی، وجود 

ای، سطح پوشش سطح پوشش گیاهان پشتهجانوران طعمه، 

گیاهان علفی پوششی بلند، سطح پوشش گیاهان علفی بلند، 

تر از های بزرگسنگسطح پوشش گیاهان علفی پوششی کوتاه، 

هایی با متر، سنگ 86متر تا  8هایی با اندازه متر، سنگ 86

 8هایی با اندازه متر، سنگسانتی 866متر تا سانتی 86اندازه 

متر تا میلی 8هایی با اندازه متر، سنگسانتی 86متر تا سانتی

متر، شن، خاک رس و ویژگی توپوگرافی. عالوه بر میلی 86

های پارامتر شیب و جهت شیب نیز از الیه 8موارد ذکر شده 

 (.8رقومی موجود استخراج شدند )جدول 

د آوری اطالعات مورد نیاز در مناطق مورمنظور جمعبه       

و دو فصل بهار  8978مطالعه، نمونه برداری طی فصل تابستان 

منظور یافتن انجام پذیرفت. در این پژوهش به 8978و تابستان 

های حضور افعی البرزی مسیرهای دسترسی موجود در هر محل

منطقه طی و گونه مورد مطالعه جستجو شد. پس از یافتن هر 

ثبت  ( GPS) جهانی یابفرد، نقطه حضور توسط سامانه موقعیت

شد و متغیرهای محیطی مورد نظر در محدوده یک پالت مربع 

 (، به مرکز نقطه حضور، برداشت شد. 96متر ) 88به ضلع 

منظور برداشت نقاط عدم حضور، از محل نقطه حضور در به

جهتی تصادفی حرکت نموده تا جایی که تیپ متغیرهای 

یاید. سپس این محل نظر بزیستگاهی متفاوت از نقطه حضور به

خوبی مورد جستجو قرار گرفته تا از عدم حضور گونه در آن به

اطمینان حاصل شود. در صورت یافت نشدن گونه در این محل، 

 98عنوان نقطه عدم حضور ثبت گردید. بر این اساس نقطه به

 پالت عدم حضور برداشت شد.  99پالت حضور و 
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 متغیرهای مورد بررسی در زیستگاه افعی البرزی :۱جدول 

 توصیف کد متغیر ردیف

8 Altitude ارتفاع از سطح دریا به متر 

8 Water S.Dist فاصله تا منبع آبی به متر 

9 No. of Prey جانوران طعمه 

1 Cham 
ها دارای گستردگی زیاد برروی زمین هستند، درصد گیاهانی که هر پایه از آن

 ها، کاله میرحسن و ...متر، شامل گیاهانی مانند گونسانتی 16تا  89با ارتفاع 

9 Hhig 
ها متر هستند و هر پایه از آنسانتی 16تا  86درصد گیاهانی که دارای ارتفاع 

 دهد، مانند گیاهان جنس کماسطح نسبتاً کمی از زمین را پوشش می

0 Ghig 
ها متر هستند اما هر پایه از آنسانتی 06تا  86درصد گیاهانی که دارای ارتفاع 

 دهند، مانند گندمیانسطح بسیار اندکی از زمین را پوشش می

9 Hlow 

ها دارای گستردگی نسبتاً زیاد برروی زمین درصد گیاهانی که هر پایه از آن

متر، شامل گیاهانی مانند درمنه، کاکوتی، سانتی 96تا  86هستند، با ارتفاع 

 آویشن، بومادران و ...

1 DM متر 86تر از های بزرگدرصد سنگ 

7 m متر 86متر تا  8هایی با اندازه درصد سنگ 

86 dm مترسانتی 866متر تا سانتی 86هایی با اندازه درصد سنگ 

88 cm مترسانتی 86متر تا سانتی 8هایی با اندازه درصد سنگ 

88 mm مترمیلی 86متر تا میلی 8هایی با اندازه درصد سنگ 

89 Sand درصد شن 

81 Argil درصد خاک رس 

89 Slope میزان شیب 

80 Aspect جهت شیب 

89 Topographical 

Features 

 (Open plainدشت باز )        

 (plain adjacent to hillsدشت منتهی به تپه )

 (Piedmontکوهپایه )

 (Cliffصخره ) -تخته سنگ

 (Steep hillsideدامنه پرشیب )

 (Valley-Valley bottomدره )

 (Shallow runnelرود کم عمق )

 (Gently sloping hillsideدامنه با شیب کم )

 (Small round hillsهای کوچک و گرد )تپه

   

صورت حضور و ها در مورد پراکنش گونه بهکه دادهزمانی       

برداری هستند از ای از واحدهای نمونهعدم حضور در مجموعه

شود. با استفاده رویکرد رگرسیون لجستیک دوتایی استفاده می

توان معادله احتمال حضور حیوان را در یک از این رویکرد می

محیطی برآورد های زیستای از متغیرنقطه تحت هر مجموعه

(. رگرسیون منطقی پس از تبدیل 8917اسفندآباد، شمسکرد )

ها بر )لگاریتم طبیعی نسبت Logitمتغیر وابسته به متغیر 

 اساس وقوع یا عدم وقوع پدیده( از تخمین بیشینه احتمالی

(Maximum likelihoodا )کند و به این ترتیب این ستفاده می

زند. رگرسیون لجستیک ده را تخمین میمدل احتمال وقوع پدی

ای قابل استفاده بوده و هیچ برای متغیرهای پیوسته و طبقه

گیرد پیش فرضی را در مورد توزیع این متغیرها در نظر نمی

بینی کننده دارای توزیع نرمال )نیازی نیست که متغیرهای پیش

 باشند یا ارتباط خطی و یا واریانس درون گروهی برابر داشته
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باشند خوبی قابل تفسیر میمدل به ضرایب این چنینهم و باشند(

(Shabani ،8660 که در این مطالعه نیز از همین روش ،)

  .استفاده شده است

بینی حضور ی که برای پیش( رابطه مدل8)زیر در معادله        

 رود نشان داده شده است:کار میگونه به
𝑌𝑖 = (𝛽0𝑖  + 𝛽1𝑖𝑥1𝑖  + 2𝑖𝑥2𝑖  +  … + 𝑛𝑖𝑥𝑛𝑖)  

،  iبینی کننده خطی گونه برابر با ارزش پیش 𝑌iدر این معادله 

0  ،1ضریب ثابت معادلهX  2وX بینی و ... متغیرهای پیش

 و ... ضرایب لجستیک هستند.  2و  1کننده مستقل،  

های سنگ و خاک از بندی دادهمنظور رستهدر ادامه به       

  PCA (Principal Componentsهای اصلیبه محورروش تجزیه 

Analysis) های رگرسیون چندگانه، استفاده شد. یکی از فرض

همتا و بیخطی بین متغیرهای مستقل است )عدم وجود هم

خطی چندگانه در یک مدل رگرسیون، هم (.8919چاهوکی، زارع

شود که بین چندین متغیر مستقل هنگامی مشاهده می

باالیی وجود داشته باشد. در این صورت، برآورد همبستگی 

(. 8919چاهوکی، همتا و زارعبیشود )ضرایب با خطا مواجه می

منظور بررسی امکان وجود همبستگی بین متغیرها، در نتیجه به

 هاآزمون همبستگی پیرسون اجرا شد. متغیرهایی که در آن

1/6≥  𝑟 متغیر باید باشد دارای همبستگی هستند و یکی از دو

؛ وارسته 8978صحنه، )خاکی از روند محاسبات حذف گردد

  .(8919خسروشاهی، ؛ بهادری8917مرادی، 

در مرحله بعد به منظور انتخاب متغیرهای اثرگذار در        

حضور و عدم حضور گونه، متغیرهای پیوسته و متغیرهای 

شده ای به شکل مجزا وارد رابطه رگرسیون منطقی دوتایی طبقه

ها محاسبه شد. در نهایت متغیرهایی که رابطه آنP و ارزش

( مشخص و از روند محاسبات P>69/6منطقی برقرار ننمودند )

ترین سری متغیرهای منظور انتخاب مناسبحذف شدند. به

بینی کننده از روش نمایه آکایکه استفاده شد. این محیطی پیش

دهد و به این میهای مختلف را مورد بررسی قرار روش مدل

 (  AIC) ترتیب سری متغیرهایی که دارای اختالف آکایکه

های مدل انتخاب بینی کنندهعنوان پیشبودند، به 8تر از کم

(. سپس مقادیر وزن Anderson ،8668و  Burnhamشدند )

محاسبه شد.  (8زیر ) ها در معادلهآکایکه برای هر یک از مدل

بینی کننده رد بهترین مدل پیشترین وزن را دامدلی که بیش

 خواهد بود:

𝑊𝑖 =
Exp 

1

√∆AIC

∑ Exp 
1

√∆AIC

 

های اصلی در این مطالعه انجام محاسبات تجزیه به محور       

، انجام محاسبات مربوط به آزمون ADE4افزار در محیط نرم

و انجام  86Statisticaافزار همبستگی و نمایه آکایکه در نرم

  80Minitabافزار نرم محیط در دوتایی منطقی رگرسیون محاسبات

برداری از منظور نمایش مناطق نمونهچنین بهانجام پذیرفت. هم

 استفاده شده است. ArcGIS 9/7افزار نرم

آزمون  -(Model testing) های سنجش مدلآزمون       

های جهت سنجش دقت مدل رگرسیون منطقی، روش: Gآماره 

های مناسب آزمون روند. یکی از روشکار میآماری متعددی به

G  است. در این آزمون انحراف بین مدل اصلی از مدلی که تمام

ترین شود. مناسبضرایب آن صفر فرض شده است محاسبه می

دارای توزیع  G باشد. آزمونترین انحراف میمدل دارای بیش

Chi-Square  8با درجه آزادیN- باشد )میN  برابر با تعداد کل

متغیرها در مدل است(. فرضیه صفر این آزمون شیب رگرسیون 

و همکاران،  Shabaniکند )منطقی را برابر صفر فرض می

8667.) 

 (:Goodness of fit tests) برازش نیکویی هایآزمون       

منظور ارزیابی های پیرسون، دویانس و هوسمر و لمشو بهآزمون

ها توسط مدل )نیکویی برازش( استفاده نحوه توصیف داده

ها به این مفهوم است این آزمون 69/6تر از کم Pاند. ارزش شده

بینی هایی که توسط مدل پیششده و داده های مشاهدهکه داده

ها توسط مدل خوانی ندارند و توصیف دادهاند با یکدیگر همشده

 عکس.صحیح نیست و بال

 

          نتایج

های سنگ و خاک، بندی دادهنتایج حاصل از آنالیز رسته       

نشان داد محورهای اول، دوم، سوم و چهارم در مجموع نزدیک 

(. سپس 8 اند )جدولخود اختصاص دادهتغییرات را به %99به 

آزمون همبستگی بین تمامی متغیرها اجرا شد و با توجه به 

کدام از متغیرها با یکدیگر محاسبه شده، هیچمقادیر همبستگی 

ها وارد آنالیزهای دار نداشتند و تمامی آنهمبستگی معنی

سازی رگرسیون منطقی برای متغیرهای نتایج مدل بعدی شدند.

ها نشان داد آنP ای و محاسبه ارزشپیوسته و متغیرهای طبقه

ای، متغیرهای فاصله تا منبع آبی، سطح پوشش گیاهان پشته

سطح پوشش گیاهان علفی پوششی کوتاه و محور سوم آنالیز 

PCA  سنگ و خاک از میان پارامترهای وارد شده رابطه

 داری دارند. معنی
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متغیرها در هر یک از  Factor loadingهمراه به PCAیه شده برای چهار محور اول مقدار ویژه و درصد واریانس توج: 1جدول 

 چهار محور

PCAmin4 PCAmin9 PCAmin1 PCAmin۱   

     N=01 

1/87 8/89 8/99 8/76  Eigenvalue 
 درصد واریانس توجیه شده  89 87 80 88

 درصد تجمعی واریانس توجیه شده  89 10 09 91

-6/817881 6/986989 6/669997 -6/181996 Dm Factor loading 
-6/801198 6/691719 6/997719 6/171811 M  

-6/699911 -6/008718 6/978907 -6/688779 dm  

6/ 118099+  6/691169 6/899099 -6/966989 cm  

-6/906891 6/601097 -6/681966 -6/909166 mm  

6/119197 6/991888 6/811661 -6/096971 Sand  

-6/988177 -6/807679 -6/919997 6/691980 Argil  

      

ای، داری هیچکدام از متغیرهای طبقهتوجه به عدم معنی با       

ای در نقاط حضور و برای سنجش وجود تفاوت متغیرهای طبقه

استفاده شد و  Mann-Whitney U-Testعدم حضور از آزمون 

داری متغیر وجود جانوران طعمه نتیجه این آزمون معنی

(66/6=Pرا نشان داد. سپس به )ترین منظور انتخاب مناسب

مدل که  89مدل متغیرها وارد نمایه آکایکه شدند و تعداد 

عنوان از مدل بهینه بودند به 8تر از دارای اختالف آکایکه کم

 (.9 خال شدند )جدولهای عرصه انتترین مدلمناسب

       

 های انتخاب زیستگاه افعی البرزیمعادالت مربوط به مدل: 9جدول 

M
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۱
P

C
A
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1
P

C
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m
in

 

9
P

C
A

m
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4
P

C
A

m
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DF AIC AIC P Wi 

8  6/669 6/679  6/609 6/87  -8/819 0/116 -9/817 9 00/88189 6/666 6/666668 6/887 

8  6/669 6/869 6/680 6/699 6/871  -8/198 9/886 -9/989 1 00/99667 6/86870 6/666669 6/696 

9  6/668    6/671 -6/191  9/109 -8/610 9 09/90891 8/89109 6/666669 6/607 

1 -6/666 -6/666 6/699   6/699  -6/068   7 09/18899 8/8718 6/6666669 6/609 

9  6/668 6/698   6/819  -8/909 99999 -8/111 0 09/18999 8/8771 6/666661 6/609 

0  6/669 6/881 6/699 6/866 6/801  -8/088 1/999  9 09/97689 8/10881 6/666669 6/608 

9  6/668    6/861   9/18 -8/886 1 09/97991 8/10709 6/666669 6/608 

1 -6/666 6/669 6881 6/681 6/616 6/869  -8/986 9/999 -9/170 7 09/08891 8/17109 6/666669 6/608 

7 -6/666 6/669 6/861  6/691 6/868  -8/119 9/916 -9/191 1 09/16869 8/09871 6/666669 6/690 

86  6/669 6/676  6/601 6/819 -6/881 -8/899 0/119 -9/870 1 09/19099 8/98101 6/666669 6/691 

88  6/668 6/688   6/889   9/791 -8/807 9 09/19797 8/99800 6/666661 6/699 

88  6/669 6/610   6/898 -6/196 -8/180 9/009 -8/116 9 01/69711 8/79899 6/666660 6/617 

89      6/609   9/986 -8/070 9 01/69990 8/71709 6/666669 6/611 
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جز مدل ها، بهدر تمامی مدل Pارزش ، G آزمونرابطه با  در       

دست آمد، لذا شواهد کافی مبنی بر هب 69/6تر از ، کم1شماره 

مخالف صفر بودن حداقل یکی از ضرایب وجود دارد و به این 

شود. در نتیجه متغیرهای مورد نظر میترتیب فرضیه صفر رد 

توانند اطالعات مناسبی از پراکنش افعی البرزی در منطقه می

 (.1)جدول  فراهم نمایند
 

 Gنتایج حاصل از آزمون آماره : 4جدول 

 P درجه آزادی Gآزمون آماره  بیشینه احتمالی شماره مدل
8 -81/719 99/996 9 6/666 
8 -81/906 91/866 1 6/666 
9 -88/079 19/798 9 6/666 
1 -91/707 7/919 9 6/679 
9 -89/899 98/798 0 6/666 
0 -87/116 11/908 9 6/666 
9 -88/191 18/909 1 6/666 
1 -81/101 91/911 7 6/666 
7 -81/161 99/989 1 6/666 
86 -81/708 99/977 1 6/666 
88 -88/198 19/091 9 6/666 
88 -80/019 99/791 9 6/666 
89 -89/911 97/199 9 6/666 

 

 ها های نیکویی برازش، تمام مدلاساس نتایج آزمونبر       

که در آن آزمون هوسمر و لمشو غیرقابل قبول  1جز مدل )به

تر از بزرگ Pقابل قبول )ارای تناسب دبود( در هر سه آزمون 

 (.9)جدول  ( بودند69/6
 

 های نکویی برازشنتایج آزمون: 5جدول 

 Pارزش  درجه آزادی Chi-Square روش شماره مدل

8 
Pearson 90/899 99 6/790 

Deviance 87/796 99 6/771 
Hosmer-lemeshow 1/899 1 6/118 

8 
Pearson 99/811 91 6/708 

Deviance 87/886 91 6/771 
Hosmer-lemeshow 9/796 1 6/109 

9 
Pearson 10/979 99 6/190 

Deviance 19/917 99 6/761 
Hosmer-lemeshow 9/910 1 6/788 

1 
Pearson 08/769 99 6/969 

Deviance 99/799 99 6/691 
Hosmer-lemeshow 1/899 1 6/119 

9 
Pearson 99/711 90 6/719 

Deviance 91/996 90 6/776 
Hosmer-lemeshow 9/819 1 6/789 

0 
Pearson 16/999 99 6/781 

Deviance 91/706 99 6/796 
Hosmer-lemeshow 9/699 1 6/991 

9 
Pearson 11/861 91 6/767 

Deviance 11/799 91 6/179 
Hosmer-lemeshow 1/989 1 6/161 

1 
Pearson 91/987 99 6/799 

Deviance 81/799 99 6/779 
Hosmer-lemeshow 8/079 1 6/798 

7 
Pearson 91/998 91 6/719 

Deviance 87/069 91 6/779 
Hosmer-lemeshow 9/719 1 6/191 

86 
Pearson 90/801 91 6/707 

Deviance 87/788 91 6/779 
Hosmer-lemeshow 9/899 1 6/919 

88 
Pearson 19/869 99 6/196 

Deviance 19/009 99 6/769 
Hosmer-lemeshow 0/718 1 6/997 

88 
Pearson 99/819 99 6/718 

Deviance 99/900 99 6/778 
Hosmer-lemeshow 9/878 1 6/999 

89 
Pearson 11/060 97 6/198 

Deviance 19/119 97 6/197 
Hosmer-lemeshow 9/980 1 6/171 
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در : آنالیز نهایی بهبندی متغیرهای وارد شده رسته       

ترین متغیرهای تأثیرگذار در بین دو منظور بررسی مهمانتها به

های اصلی های حضور و عدم حضور، تجزیه به مؤلفهگروه پالت

های (. با توجه به تمرکز پالت9)شکل  متغیر انجام شد 88بین 

ترین متغیرهای حضور گونه در نزدیکی برخی از متغیرها، مهم

سنگ و خاک  PCAتأثیرگذار بر حضور گونه، محور سوم آنالیز 

های با اندازه دکامتری و تر تحت تأثیر متغیر سنگکه بیش

متری است، سطح پوشش گیاهان علفی پوششی کوتاه، دسی

ای و متغیر فاصله تا منبع آب یاهان پشتهسطح پوشش گ

های به دهنده وابستگی گونه به سنگهستند. این مهم نشان

چنین منابع آب است. نسبت بزرگ، پوشش گیاهی و هم

ترین متغیرهای تأثیرگذار بر عدم حضور گونه، متغیرهای مهم

تر تحت سنگ و خاک که بیش PCAمحور اول و چهارم آنالیز 

تا  8متری و میلی 86تا  8های با اندازه های سنگتأثیر متغیر

متری و پوشش خاک شنی است، هستند. متغیرهای سانتی 86

ارتفاع و میزان شیب، متغیرهای بینابینی هستند که تاثیر 

ها چندانی در حضور و یا عدم حضور گونه ندارند و در اطراف آن

م به شوند. الزهای حضور و هم عدم حضور دیده میهم پالت

تا  8166ذکر است که حضور گونه محدود به دامنه ارتفاعی 

 متر است. 9066
 

 
 PCA دوم و اول محور از حاصل رهایمتغ یبندرسته با همراه  ■حضور عدم و □حضور یهاپالت ابر شینما: 9شکل

 

   بحث

تری بیش متغیر تعداد که دارای نهایی، مدلی انتخاب مدل در       

نحو مؤثرتری قادر به توصیف رابطه بین متغیرهای باشد به

مستقل و متغیرهای وابسته است. از سوی دیگر تعداد متغیر 

است. دار در یک مدل در میزان قوت آن مدل مؤثر معنی

بهترین رابطه را میان متغیرهای محیطی و  1بنابراین مدل 

نماید. با توجه به تعدد حضور یا عدم حضور گونه برقرار می

متری در دوازده مدل های دکامتری و دسیحضور متغیر سنگ

چنین مقادیر باالی ضریب از سیزده مدل پیشنهاد شده و هم

 986/9ن ضریب تأثیر، تریها )کمتأثیر این متغیر در تمام مدل

در مدل  999/9ترین ضریب تأثیر، در مدل شماره سیزده و بیش

ترین متغیر اثرگذار بر حضور و یا عدم شماره هشت است(، مهم

چنین متر و هم 86تر از های بزرگحضور افعی البرزی، سنگ

رسد از نظر میمتری هستند که بهسانتی 866تا  86های سنگ

ویژه برای فرار از گرمای ساعات گرم به -پناهنظر فراهم آوردن 

و طعمه دارای اهمیت هستند. در طول روز که هوا به  -روز

دلیل وجود رطوبت دارای ها بهشود، زیر سنگتدریج گرم می

تواند ساعات اوج گرما سرمای نسبی هستند که افعی البرزی می

گی گونه که با توجه به وابستجا سپری نماید. ضمن اینرا در آن

 هاحضور طعمه در زیستگاه، وجود جانوران طعمه در زیرسنگبه

( امکان Hymenoptera یا غشائیانو بال Coleoptera یا باالن)قاب

 کند.تغذیه را نیز فراهم می

سطح پوشش گیاهان علفی پوششی کوتاه نیز از جهت        
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باالن های راسته راستچنین طعمهاستتار و هم ،پناه کردن فراهم

برای افعی البرزی اهمیت دارد. مطالعه انتخاب زیستگاه افعی 

و  Zamfirescuعلفزار در مقیاس خرد در رومانی، توسط 

نشان داد پوشش گیاهی مورد استفاده این  (8669)همکاران 

 و تنوع هستند (Xerophilous) پسندگونه اغلب گیاهان خشکی

ای برای این افعی غنی غذایی باالن منبعراست راسته حشرات

گونه استنباط دهد. با توجه به مشاهدات میدانی، اینتشکیل می

تر از نقطه نظر ای بیششود که سطح پوشش گیاهان پشتهمی

از  گیرد زیرا افراد گونه پستأمین پناه مورد استفاده قرار می

 کردند.ده میاز این گیاهان استفا شدن پنهان برای مشاهده

ها حضور دارد تر مدلمتغیر فاصله تا منبع آب که در بیش       

دهنده نیاز آبی گونه است دار است نشانمعنی Pو دارای ارزش 

شود. افزایش فاصله از منابع آبی احتمال حضور گونه کم می با که

 86تا  8های با اندازه متغیرهای پوشش خاک رس، شن و سنگ

یرگذارترین متغیرها در عدم حضور گونه هستند. متر تأثسانتی

که  دارد کمی وجود رس و شن، گیاهان خاک با پوشش مناطقی در

نتیجه این مناطق توانایی تأمین پناه و طعمه را ندارند و افعی  در

متری سانتی 86 تا 8 هایسنگ کند.می دوری مناطق این البرزی از

های احتماالً تنها در زمانخاک،  پوشش مشابه شرایط داشتن با نیز

 گیرند.می قرار گونه استفاده مورد اندازی(پوست زمان )مانند خاصی

در  Andren and Nilson (8797)ای که توسط در مطالعه       

طور خصوص افعی لطیفی در دره الر انجام شد، مشخص شد به

ای با پوشش گیاهی های صخرهکلی افعی لطیفی در زیستگاه

. در شودپراکنده )تنک و کم پشت( و مناطق پرشیب یافت می

شناختی خصوص عوامل بوم( در8911)ای که بهروز مطالعه

افعی دماوندی   کوچک مقیاس مؤثر در استفاده از زیستگاه

انجام داد نیز میزان شیب و سطح پوشش سنگی در تمامی 

طق ترین نقش را در حضور گونه داشتند، یعنی مناها مهممدل

پرشیب و مناطق بدون پوشش گیاهی توسط گونه انتخاب 

وجود که مطالعه حاضر نیاز افعی البرزی بهصورتی. درشوندمی

دهد و متغیر شیب پوشش گیاهی نسبتا متراکم را نشان می

 تأثیری در انتخاب زیستگاه مناسب توسط گونه ندارد.

شناختی بومعوامل  درخصوص Zamfirescu (8688) مطالعه       

ترین تاثیر را در انتخاب زیستگاه مطلوب مقیاس که بیش کوچک

دارند، نشان داد که این گونه به مناطق   Vipera ursiniiتوسط

با پوشش گیاهی متراکم وابسته است، به شکلی که در مناطق با 

های بلند باشد، ( که پوشیده از علف٪76-٪96پوشش متراکم )

 با پوشش علفی کوتاه و پوشش کمحضور دارد و از مناطق 

(Low cover vegetationد )کند. در مطالعه وری می

حاضر که در خصوص گونه آندمیک ایران از همین مجموعه 

)اورسینی( انجام شده است، وابستگی گونه به مناطق با تراکم 

پوشش گیاهی مشخص شده است، با این تفاوت که در مناطق با 

 متراکم حضور دارد. پوشش گیاهی علفی کوتاه و

شدت خرد در خزندگان به زیستگاه که انتخاببه این توجه با       

 چنینهم نور( و و رطوبت دما، )مانند محیطی هایتفاوت تاثیر تحت

( Individual biological factors) فردی شناختیزیست پارامترهای

مانند جنس، سن و وضعیت تولیدمثلی قرار دارد، مطالعه 

نشان داده که بین  Vipera ursiniiانتخاب زیستگاه خرد در 

اعضای بالغ و نابالغ این گونه تفاوت در انتخاب زیستگاه وجود 

 وجود دارد، این درحالی است که بین جنس نر و ماده تفاوتی

 بین حاضر نیز در مطالعه در .(8688 همکاران، و Strugariu) ندارد

 زیستگاه مشاهده نشد. انتخاب خرد ها تفاوتی درجنس

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، مناطقی از حضور        

چنین متر و هم 86تر از هایی بزرگگونه که دارای سنگ

متری هستند در کنار پوشش سانتی 866تا  86های سنگ

از اهمیت بسیار باالیی در برآورده  گیاهی نسبتاً متراکم و کوتاه

چنین شناختی افعی البرزی برخوردارند. همنمودن نیازهای بوم

شناسایی مناطقی با این شرایط در محدوده پراکنش گونه، اولین 

قدم در راستای حفاظت آن بوده و زیربنایی برای تحقق 

 های حفاظتی آتی برای افعی البرزی خواهد بود.برنامه

 

 دردانیتشکر و ق
 صمیمانه همکاری از دانندمی الزم خود بر نگارندگان       

یزدان سینکایی،  آقایان گلستانک، شده حفاظت بانان منطقهمحیط

 رحمان اسحاقی، علیرضا درخوش، مهدی بابازاده، عمران شیخ

االسالمی و منطقه حفاظت شده وارتگه رود، آقای جواد بها، طی 

علیرضا شهرداری،  آقایان همراهی و همکاری از صحرایی، هایپایش

ها زهرا مرادی، شهاب چراغی، باربد صفایی، سهیل سامی و خانم

چنین آقای خطیبی در عملیات میدانی و هم و عطیه کفاش انوشه

 مایند.ن تشکر حاضر پژوهش اجرای مراحل تمامی در یوسفی مسعود

 

 منابع

 یتمطلوب سازیمدل .۱931 ،ف. ی،خسروشاهبهادری .۱

 شمالی نیمرخ در (Sitta europaea) یجنگلیکمرکل یستگاهز

 تا 889 صفحات ،9 شماره ،09 دوره .طبیعی ایران منابع .البرز

890. 
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 یفیلط یافع یمقدمات یشناسبوم .۱933بهروز، ر.،  .1

(Montivipera latifii) نامه کارشناسی . پایانالر یپارک مل در

. دانشگاه تهران، دانشکده یعیمنابع طب یرشته مهندسارشد 

 صفحه. 861 .یالتو ش زیستیطگروه مح یعی،منابع طب

اصول آمار در منابع  .۱931همتا،م. و زارع چاهوکی، م.، بی .9

 صفحه. 966 .طبیعی، انتشارات دانشگاه تهران

موثر بر  یپارامترها یبررس .۱93۱ .،صحنه، سیخاک .4

 .پازن در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان یپراکندگ

 .90تا  88 صفحات، 8، شماره 1سال  .یجانور یستز یطمح

 Montivipera یرجنسز هاییافع یبررس .۱935 ،م. ،زادهرجبی .5

دانشکده . یارشد علوم جانورینامه کارشناسیان. پایراندر ا

 صفحه.  881. یبهشت یددانشگاه شهعلوم، 

سازی مطلوبیت زیستگاه مدل. ۱933شمس اسفندآباد، ب.،  .6

گوسفند وحشی و بز وحشی در مناطق کوهستانی فالت 

مرکزی ایران، مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده هفتاد قله. 

دانشگاه آزاد دانشکده محیط زیست و انرژی، ی دکتری، رساله

 صفحه. 899. واحد علوم و تحقیقات تهران اسالمی

. راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ۱931.، کمالی، ک .1

 .صفحه 901 .تهران .شناسیانتشارات ایران .ایران

. انتشارات سازمان حفاظت یرانا یمارها. ۱913 ،م. لطیفی، .3

 صفحه. 981 .زیستیطمح

ابی زیستگاه دارکوب سرسرخ یارز .۱933مرادی، ح.، وارسته .3

(Dendorocopos medius در پارک ملی ) گلستان. محیط
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