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چکیده
امروزه جدایی زیستگاه اثرات بسیار مهم بومشناسی در مقیاسهای مختلف زمانی و مکانی بر روی حیاتوحش دارد .تهدیدات موجود در
پارك ملی گلستان بهعنوان نخستین پارك ملی ایران ،ازجمله جاده آسیایی تهران  -مشهد ،گونه کل و بز را از برخی زیستگاههای مناسب جدا کرده
و محلهای حضور جمعیت این گونه را جزیرهای نموده است .مدلهای ارزیابی و مطلوبیت زیستگاه ،محدوده توزیع گونه و زیستگاه را پیشبینی
میکنند ،بنابراین میتوانند بهعنوان ابزاری مناسب برای اهداف حفاظتی و مدیریتی بهکار روند .جهت مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز ،از
روش تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بومشناختی در محیط نرمافزار  Biomapperدر دو فصل پاییز و زمستان استفاده شده است .از نقاط حضور گونه
بهعنوان متغیر وابسته و از  10متغیر محیطی بهعنوان متغیر مستقل استفاده شد .این الیهها پس از تهیه وارد تجزیه و تحلیل گردیدند .نقشه مطلوبیت
زیستگاه تهیه شده در این مطالعه برای گونه کل و بز بیانگر این است که زیستگاه مطلوب کل و بز در پارك ملی گلستان در شیبهای باالتر از
 ٪20و مناطقی با ضریب زبری باال جهت برخورداری از بیشترین مناطق گریز و امنیت است .براساس مقادیر تخصصگرایی ،مهمترین عوامل مؤثر
در آشیان بومشناختی کل و بز در فصلهای پاییز و زمستان بهترتیب ضریب زبری ،درصد شیب ،فاصله از جاده و فاصله از پاسگاههای محیطبانی
است .با افزایش ضریب زبری ،درصد شیب و فاصله از روستا میزان مطلوبیت زیستگاه کل و بز افزایش مییابد .همچنین بذر بلوط نقش بسیار
مهمی در افزایش وسعت گستره خانگی کل و بز در مناطق جنگلی در فصل پاییز دارد.
کلمات کلیدی :کل و بز ،مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ،تحلیل عاملی آشیان بومشناختی ،پارک ملی گلستان
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولMaysam.mm65@gmail.com :
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مقدمه
دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری با کاهش و رو به قهقرا
رفتن تنوع زیستی مواجه است .بهطوریکه اینک جهان با روند حیرت
انگیز انقراض گونهها روبرو شده است .انسان امروز بیپرواتر از تمام
اعصار و نیرومندتر از همیشه ،تمام سرزمینها را مورد بهرهبرداری،
تغییر و تبدیل قرار داده است .مهار تمام فعالیتهای بیضابطه و
کنترل شیوههای تخریبی در مقیاس یک کشور میسر نیست .لذا
چارهای جز انتخاب الگوها و یا نمونههایی از اکوسیستمهای گوناگون
و حفظ و حراست از آنها باقی نمیماند .بنابراین ،در اقیانوس آشفته
و پرتالطم جهان امروز که با دخالتها و فعالیتهای تخریبی انسان
روبرو است ،باید بهدنبال جزیرههایی امن برای حفظ تنوع زیستی بوده
و چنین مناطقی را همچون جزایر امید ،برای تداوم حیات در شرایط
طبیعی ،مورد حفاظت و حمایت قرار داد (ضیایی .)1381 ،تعیین
مطلوبیت زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت گونههای حیات
وحش است .زیستگاه مطلوب تأثیر بهسزایی بر بقا و تولیدمثل گونهها
خواهد داشت و در امر مدیریت و حفاظت حیات وحش مورد توجه
بیشتری قرار میگیرد .لذا مدلسازی زیستگاه ابزای مناسب برای رفع
این مشکل است (فراشی و همکاران .)1389 ،با استفاده از روشهای
مدلسازی میتوان به بررسی آشیان بومشناختی گونهها )،Vetaas
 ،(2002یافتن مناطق بالقوه مساعد برای حضور گونهها و تعیین
مهمترین فاکتورهای محیطی مؤثر بر پراکنش و حضور آنها (Phillips
و همکاران ،)2004 ،یافتن زیستگاههای جدید برای گونههای کمیاب
و در خطر انقراض ،برنامهریزی و حفاظت ( Cayelaو همکاران،)2009 ،
ارزیابی اثرات تغییرات در اقلیم و کاربری اراضی بر نحوه پراکنش گونهها
پرداخت .سرهنگزاده و همکاران ( )1390در طی مطالعهای به مدل
سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز در منطقه حفاظت شده کوه بافق
پرداختند و دریافتند که در فصل زمستان مؤلفههای منابع آب ،شیب،
مناطق صخرهای ،پوشش گیاهی ،جهت جغرافیایی و عوامل انسانی
(جادهها) نقش بسیار مهمی در تعیین مناسب بودن زیستگاه کل و بز
دارند .این گونه به دامنه محدودی از شرایط محیط زیستی منطقه
وابسته است و در استفاده از منابع زیستگاه تخصصی عمل میکند.
خاکی و همکاران ( )1391در طی مطالعهای به بررسی پارامترهای
موثر بر پراکندگی پازن در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان
پرداختند و دریافتند که پارامترهای شیب ،ارتفاع ،درصد پوشش
گیاهی و میانگین دمای ساالنه مهمترین پارامترهای زیستگاهی بر
حضور پازن در منطقه حفاظت شده لشگردر هستند .گلجانی
( ) 1388مطلوبیت زیستگاه کل و بز را در پارک ملی کاله قاضی با
استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی انجام داد و نتایج،
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ارتفاعات  1900الی  2300متر ،شیبهای بیشتر از  30درصد،
زیستگاههای حاشیهای و محدوده میانه شرایط محیطی را بیان میکند.
هدف از این تحقیق تعیین مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک
ملی گلستان میباشد .پارک ملی گلستان ازجمله زیستگاههای مناسب
گونه کل و بز در ایران محسوب میشود .بهنظر میرسد تهدیدها و
تعارضهای انسانی موجود در این منطقه ،گونه کل و بز را از برخی
زیستگاههای مناسب جدا کرده و محلهای حضور جمعیتهای این
گونه را در برخی مناطق محدود نموده است .این گونه از علفخواران
شاخص ارتفاعات مناطق صخرهای ایران بوده و نقش بسیار مهمی در
اکوسیستمهای کوهستانی ،بهعنوان تنها علفخوار مناطق صعبالعبور
کوهستانی دارد و از مهمترین طعمههای گونه پلنگ نیز محسوب
میشود .لذا در برنامههای مدیریتی باید نگاهی ویژه به زیستگاههای
آن و تأمین امنیت گونه داشت .از عوامل مهم در کاهش جمعیت کل
و بز در پارک ملی گلستان ،تخریب زیستگاه و شکار است که در سالهای
اخیر کاهش چشمگیری در جمعیت این گونه صورت گرفته است .در
گذشته بخش اعظم جمعیتهای کل و بز در این منطقه با برخورداری
از امنیت مسیرهای گدار ،بین بخش شمالی و جنوبی پارک و همچنین
با منطقه حفاظت شده قرخود در بخش شرقی پارک ،در ارتباط بودهاند
که در حال حاضر این کریدورها ،با کاهش جمعیت این گونه و ساخت
و سازهای فیزیکی کالن (جاده آسیایی تهران -مشهد) بهطور قابل
توجهی مسدود گردیده و امکان مهاجرت از جمعیتهای کل و بز
سلب گردیده است .همچنین کاهش اندازه جمعیتهای کل و بز در
پارک ملی گلستان و کاهش پراکنش این حیوان به بخشهایی از
پارک که از امنیت بیشتری برخوردار است ،میتواند سبب وابستگی
شدید ژنتیکی در جمعیتهای کل و بز بهدلیل افزایش درون آمیزی
شود .جمعیت این حیوان در حال حاضر در پارک ملی گلستان کمتر
از  500رأس تخمین زده میشود.

مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی :پارک ملی گلستان در شمالشرق ایران و
شرق استان گلستان ،شمالغربی استان خراسان شمالی و شمال استان
سمنان قرار گرفته است (شکل  .)1این منطقه در فاصله بین
˝ 37˚/31/00و ˝ 53˚/04/30عرض شمالی و ˝ 55˚/43/20و
˝ 66˚/17/00طول شرقی قرار گرفته است .مساحت پارک 91895
هکتار است .محیط پارک به شکل مثلثی است که جاده ترانزیتی
معروف به جاده آسیایی که شمال و مرکز ایران را به شمالشرق ایران
وصل میکند به طول  35کیلومتر ،از تنگراه تا سه راهی دشت از درون
پارک و از آنجا تا میرزابایلو از حاشیه جنوبی پارک میگذرد .پارک

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

ملی گلستان یک منطقه کوهستانی است که در شرقیترین امتداد
رشتهکوه البرز و امتداد غربی کوههای خراسان -کپه داغ قرار گرفته
است (آخانی.)1383 ،

شکل  :1موقعیت جغرافیایی پارک ملی گلستان

روش كار :جهت تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه گونه کل و بز در
پارک ملی گلستان از روش متکی بر دادههای نقاط حضور گونه
استفاده گردید .با توجه به وضعیت دسترسی به مناطق و درنظر گرفتن
تمامی شرایط ازجمله وضعیت توپوگرافی منطقه ،داشتن دید مناسب
و تسلط به تمام نقاط ،بهخصوص در مناطق جنگلی ،مسیرهایی جهت
پیمایش و ثبت نقاط حضور انتخاب شد .تعداد  18ترانسکت جمعاً به
طول  100کیلومتر در طی فصل پاییز و  15ترانسکت جمعاً به طول
 95کیلومتر در طی فصل زمستان انتخاب شد .تعیین مسیر مناسب
ترانسکتها با توجه به ماهیت مناطق جنگلی و استپی در پارک ملی
گلستان بهصورتهای متفاوت انجام پذیرفت .در مناطق جنگلی مسیر
جاده آسیایی نیز بهعنوان یکی از ترانسکتهای اصلی انتخاب گردید.
ترانسکتهای دیگری در ارتفاعات هر یک از این مناطق جهت بررسیهای
دقیقتر انتخاب شد و مورد پیمایش قرار گرفت .ازجمله این مناطق
میتوان به آدام چاغران ،گلزار ،یکه قد ،دره زاولی ،آق سو ،ارتفاعات
تونل ،گوک سوری ،قزقلعه کندوسکوه ،بیلی کوه ،قرقون ،دو راهی
دشت و آدنسد اشاره کرد .در بخش استپی ،ترانسکتهایی با توجه به
شرایط توپوگرافی منطقه انتخاب شدند .زیستگاه کل و بز در مناطق
استپی فاقد ارتفاعات مرتفع و تراکم پوشش درختی انبوه است .لذا
میدان دید بیشتری نسبت به مناطق جنگلی دارد و ثبت و مشاهده
کل و بز بسیار دقیقتر و راحتتر انجام گرفت .ازجمله این مناطق
میتوان به دگرمانلی ،چند عباس ،قزقلعه ،بکیهطاق ،ایرلی ،آلوباغ،
قوری دره ،راه ییالق ،خواجه نارنج ،دره گشاد ،نکارمندی ،چشمه نی
و حماملی اشاره کرد .برای بررسی و ثبت نقاط حضور گلههای کل و
بز ،از مشاهده مستقیم گلهها توسط دوربین دو چشمی در طول هر
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مسیر و همچنین مشاهده سرگین و ردپای گونه استفاده شد .جمعآوری
اطالعات بهصورت هفتگی انجام گرفت .بدینصورت که هر هفته یکی
از مناطق انتخاب شده و ترانسکتها مورد پیمایش قرار گرفته و نقاط
حضور گونه ثبت شد .اطالعاتی از قبیل زمان (ساعت ،روز و ماه)،
مکان ،وضعیت هوا ،طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع محل ،با استفاده
از  GPSبرداشت گردید .همچنین در مناطق استپی بهدلیل همپوشانی
زیستگاه کل و بز با قوچ و میش اوریال ،ثبت نمایهها پس از اطمینان
نسبت به تعلق نمایهها به کل و بز انجام گرفت .در مناطق جنگلی به
علت اینکه مرز جنگل و منطقه صخرهای کامالً باریک بوده و کل و
بز با شوکا و مرال در این مناطق همپوشانی دارد ،نمایههای مشکوک
در این مناطق نیز حذف شدند .مسیر مطالعه ،اجازه مشاهده واضح
دامنه تپهها ،پرتگاهها و درهها را در مساحتی قابل توجه میداد .هر
روز بازدید بهطور متوسط سه تا شش ساعت مشاهده را شامل شده
است .مشاهدات طی بازدیدهای هفتگی در یک دوره شش ماهه ،در
طول فصلهای پاییز و زمستان صورت پذیرفت .در نهایت  89نقطه از
محلهای حضور کل و بز در منطقه برای فصل پاییز و  79نقطه از
محلهای حضور کل و بز در منطقه برای فصل زمستان بهطور جداگانه،
ثبت شدهاند (شکلهای 2و .)3

شکل  :2نقاط حضور گونه كل و بز در فصل پاییز (نقشه پایه :ارتفاع)

مراحل انجام روش تحلیلی عاملی آشیان بومشناختی:
 -1تهیه نقشههای متغیرهای محیط زیستی بهمنظور استفاده
از آنها برای آنالیز تحلیل عاملی آشیان بومشناختی مانند تهیه
نقشههای پراكندگی منابع ،اجرای تجزیه و تحلیلهای فاصلهای
مانند  distan ،circanو استاندارد كردن دادهها :الیههای اطالعاتی
وارد شونده به تجزیه و تحلیل  ENFAدر نرمافزار  Biomapperبه دو
دسته کلی قابل طبقهبندی هستند:
الف) نقشه نقاط حضور گونه ( :)Work mapاین نقشه شامل نقشه
مناطق حضور گونه مورد مطالعه در سطح منطقه است .این نقشه
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میتواند یک نقشه رستری نقطهای (نقاط حضور گونه) و یا پلیگونی
(محدوده گستره خانگی گونه) باشد (فراشی و همکاران .)1389 ،نقشه
حضور گونه کل و بز در پارک ملی گلستان به شکل وکتور نقطهای
تهیه شد و این نقشه برای ورود به نرم افزار به شکل شبکهای (رستری)
تبدیل شد و سپس به نقشه بولی یا همان صفر و یک که ارزش یک
نشاندهنده حضور گونه و ارزش صفر نشاندهنده عدم اثبات حضور
گونه در آن سلول است ،تبدیل شد تا قابل ورود به تجزیه و تحلیل
 ENFAباشد .در نهایت این نقشه بهعنوان متغیر وابسته وارد تجزیه و
تحلیل گردید.

شکل  :3نقاط حضور گونه كل و بز در فصل زمستان (نقشه پایه:
ارتفاع)

ب) نقشههای متغیر مستقل محیطی (:)Ecogeographical maps
شامل متغیرهای مستقل محیطی ( )Ecogeographical mapsو دیگر
عوامل موثر بر حضور گونه است که در این پژوهش عبارتند از :نقشه
طبقات ارتفاعی ،نقشه شیب ،نقشه جهت ،نقشه زبری ،نقشه موقعیت
روستاها ،نقشه جادههای آسفالت و خاکی ،نقشه موقعیت پاسگاههای
محیطبانی ،نقشه منابع آبی و آبراههها و شاخص پوشش گیاهی هستند
که در تجزیه و تحلیل از آنها استفاده شد .نقشههای شیب ،ارتفاع و
جهت ،حاوی اطالعاتی از وضعیت فیزیوگرافی منطقه (وضعیت شیب،
ارتفاع و جهت پستی و بلندیهای زیستگاهها) است .با توجه به اینکه
جهت انجام تجزیه و تحلیل ،نرمافزار بایومپر تنها نقشههای رستری را
میپذیرد ،لذا با استفاده از نرمافزارهای سامانه اطالعات جغرافیایی
) (GISو نرمافزار  ،Idrisiنقشههای رستری متغیرهای مستقل محیطی
جهت اجرای تجزیه و تحلیلها تهیه گردید (شیرزاد و همکاران.)1391 ،
متغیرهای مورد استفاده -1 :ارتفاع :ارتفاع و عوامل پستی بلندیها،
نقش مهمی را در پراکنش گونهها ایفا میکند .این متغیر بهصورت
پیوسته مورد استفاده قرار گرفت .پستترین نقطه پارک ملی گلستان
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با ارتفاع  465متر از سطح دریا در منطقه تنگراه و بلندترین آن 2330
از سطح دریا در ارتفاعات دیور کجی است -2 .شیب :نقشه شیب با
استفاده از نقشه مدل رقومی ارتفاع در نرمافزار  Arc GIS9.3تهیه و
وارد نرمافزار ایدریسی گردید .با توجه به اینکه صخرهها بخش مهمی
از زیستگاه کل و بز بوده الیه شیب نقش بسیار مهمی در دستیابی
به مطلوبیت زیستگاه کل و بز ایفا میکند -3 .جهت :نقشه جهت
منطقه با استفاده از نقشه مدل رقومی ارتفاع در نرمافزار Arc GIS9.3
تهیه شد و وارد نرم افزار ایدریسی گردید -4 .شاخص تفاضل نرمال
شده پوشش گیاهی (Normalized Difference Vegetation =NDVI
 :)Indexشاخص پوشش گیاهی یکی از نقشههای استفاده شده است
که از ترکیب باندهای دو و سه تصویر ماهوارهای  IRSتولید میگردد
و در شناسایی مناطقی که کل و بز ،فعالیت تغذیهای و استتار دارد
کمک میکند -5 .زبری ( :)Ruggednessاین روش توسط Sappington
و همکاران ( )2007با عنوان اندازهبردار زبری یا Vector Ruggedness
 (VRM) Measureارائه شده است .این اندازه کمتر با شیب همبستگی
دارد و معیار خوبی برای نشان دادن ویژگیهای زیستگاهی بعضی از
گونههای جانداران محسوب میشود .نقشه زبری منطقه با استفاده از
نقشه مدل رقومی ارتفاع در نرمافزار  Arc GIS9.3تهیه شد و جهت
استفاده وارد نرمافزار ایدریسی گردید .نقشه زبری یک متغیر مهم در
مدلسازی زیستگاه حیاتوحش است .زبری باال در سطح زمین موجب
تنوع باالی پوشش گیاهی میشود .محدوده زبری بین صفر (مسطح)
و یک (کامالً ناهموار) است .ارزشها در طبیعت برای زبری معموالً
کمتر از  0/2است ( Sappingtonو همکاران -6 .)2007 ،توسعه انسانی
(روستاها -جادههای آسفالت -جادههای خاکی) :جاده آسیایی تهران
مشهد ،پارک ملی گلستان را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم کرده
و از میان زیستگاههای حیاتوحش عبور میکند .عالوه بر این جاده،
چند جاده خاکی در داخل پارک وجود دارد که جهت دسترسی به
پاسگاههای محیطبانی مورد استفاده قرار میگیرد .در روش ENFA
الیههایی نظیر جاده و روستا که الیههای کیفی بهشمار میروند و بر
حضور گونه تأثیر منفی میگذارند ،با استفاده از تحلیل مسافت بهصورت
کمی در میآیند .از روش تحلیل مسافت ،زمانی استفاده میشود که
یک عامل تأثیر نامناسب روی گونه داشته و جاندار تا حد ممکن از آن
دوری میکند .در این مطالعه فاکتورهای جاده و روستا بهعنوان عوامل
منفی درنظر گرفته شدند .ابتدا این دو الیه از اداره کل حفاظت محیط
زیست استان گلستان تهیه شد و پس از به روز کردن الیههای جاده
و روستا در طی بررسیهای میدانی ،این الیهها بهصورت بولین تبدیل
شدند و سپس تحلیل مسافت با استفاده از نرمافزار Idrisi Klimanjaro
بر روی آنها انجام شد و وارد تجزیه و تحلیل شدند -7 .الیههای
فراوانی منابع آب و آبراهه :در روش  ENFAزمانی که

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

فاکتوری تأثیر مثبت بر حضور گونه داشته باشد از تحلیل دایرهای
استفاده میگردد .در این مطالعه الیههای منابع آب ،بهعنوان فاکتور
مثبت در نظر گرفته شد و پس از به روز کردن الیه منابع آب در طی
مطالعات میدانی ،این الیه بهصورت بولین تبدیل و با استفاده از نرمافزار
 ،Circularتحلیل دایرهای روی این الیه انجام گرفت -8 .الیه پاسگاههای
محیطبانی :این الیه از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان
تهیه و سپس با توجه به اینکه این الیه میتواند شاخصی از امنیت و
یک عامل مثبت برای حضور کل و بز بهشمار آید .تحلیل دایرهای روی
این الیه انجام گرفت و وارد تجزیه و تحلیل شد .تعداد  13پاسگاه
محیطبانی فعال در داخل و اطراف پارک ملی گلستان وجود دارد.
 -2آمادهسازی نقشهها برای ورود به بایومپر :برای ورود نقشهها
به بایومپر الزم است تا تمامی نقشهها قابلیت رویهم گذاری داشته
باشند ،لذا کلیه نقشهها میبایست صرفاً همان محدوده مطالعاتی را
پوشش دهند و نیز سیستم جغرافیایی یکسانی داشته باشند .به این
منظور قالبی یکسان برای تمامی نقشهها در نظر گرفته شد و تمامی
نقشهها براساس این قالب اصالح شدند .با توجه به اینکه در این
مطالعه ،اکثر نقشهها با الگوبرداری از نقشه طبقات ارتفاع (=DEM
 )Digital Elevation Modelساخته شدهاند ،بنابراین از قالب DEM
بهعنوان مرجع استفاده شد .عالوه بر آن نوع دادهها باید  Realیا Byte
باشد که برای تبدیل نوع داده میتوان از فرمان  Convertدر نرمافزار
 Idrisiاستفاده نمود (فراشی و همکاران.)1389 ،
 -3وارد نمودن نقشههای متغیرهای محیط زیستی و نقشه حضور
گونه به نرمافزار
 -4بررسی وضعیت نقشههای متغیرهای محیطی :پس از وارد
نمودن نقشههای متغیرهای مستقل محیطی ،باید از صحت آنها و
امکان اجرای تجزیه و تحلیلها بر آنها اطمینان حاصل نمود .برای
این مرحله تمامی نقشههای موجود در جعبه Ecogeographical map
با فرمان  Verify mapsمورد بررسی قرار گرفت .قابل ذکر است که
برای آن دسته از نقشههایی که در احتمال حضور گونه اثر مثبت یا
منفی دارند ،تجزیه و تحلیل  Circularو  Distanceالزامی است
(فراشی و همکاران.)1389 ،
 -5بررسی وضعیت نرمال بودن دادهها در نقشههای متغیرهای
محیطی و تصحیحهای مربوطه :برای این گام در ابتدا پراکنش مقادیر
هر یک از متغیرها ترسیم و با منحنی زنگولهای شکل بهطور بصری
مقایسه شد .سپس برای اطمینان کامل از نرمال بودن دادهها از آزمون
نرمالیته  Kolmirgov-Smirnovاستفاده شد .درصورتیکه انحراف از
مقدار نرمال بیش از حد مورد قبول باشد ،نقشه مربوطه نیازمند نرمال
سازی به یکی از روشهای استاندارد است .یکی از بهترین روشها که

سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

در بایومپر نیز قابل استفاده است ،روش  Box-Coxاست که یک مجموعه
مفید و ویژه از تبدیلهایی است که بهمنظور نرمالسازی دادهها بهکار
میرود.
 -6تعیین همبستگی دادهها در نقشههای متغیرهای محیطی
(تجزیه و تحلیل همبستگی بین متغیرها) :تجزیه و تحلیل ENFA

در نرمافزار بایومپر نیاز به متغیرهایی دارد که منطقاَ غیروابسته هستند
(همبستگی ندارند) .در واقع در تجزیه و تحلیل  ENFAاگر دو متغیر
همبستگی باالیی داشته باشند ،هر دو با یک ضریب در مدل نهایی
ظاهر خواهند شد ،بنابراین مشکل این است که این متغیرهای وابسته
باید بهطور قضاوتی توسط کاربر حذف گردند .معموالً توصیه میشود
که اگر دو یا چند متغیر دارای همبستگی بیش از  %85بودند ،حذف
یکی از آنها از فهرست متغیرهای وارد شونده به تجزیه و تحلیل
 ENFAالزامی است .تصمیم در مورد نگهداشتن هر دوی متغیرهای
وابسته و یا حذف یکی از آنها ،به بومشناس مربوطه و دانش بومشناسی
او در ارتباط با گونه تحت مطالعه مربوط خواهد بود.
 -7اجرای تحلیل عاملی آشیان بوم شناختی ENFA
 -8تعیین الگوریتم مناسب با استفاده از شاخص بویس (:)Boyce

برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه در  ،Biomapperالگوریتمهای متفاوتی
شامل Distance ،Distance harmonic mean ،Minimum distance
 geometric meanو  Medianوجود دارد .در نسخه  Biomapper4این
امکان ایجاد شده است تا با استفاده از شاخصی به نام بویس ،بتوان
یک الگوریتم مناسب برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه انتخاب نمود.
بر این اساس هرچه میزان شاخص بویس بیشتر و انحراف معیار ()SD
کمتر باشد الگوریتم انتخاب شده مناسبتر میباشد ( Hirzelو همکاران،
.)2006
 -9ارزیابی صحت پیشبینی مدل برآورد شده از طریق شاخص
 Boyceو میانگینهای  :Cross-valdationبراساس شاخص پیوسته
بویس ،میانگین هارمونیک از قدرت پیشبینی بهتری نسبت به سایر
الگوریتمها برخوردار است .مقدار شاخص بویس از -1تا  +1متغیر
است .مقادیر مثبت نشاندهنده مدلی است که محاسبه آن بهواسطه
نقاط پراکنش حضور گونه در تجزیه و تحلیل دادهها استفاده میشود
و مقادیر نزدیک به صفر نمایانگر یک مدل تصادفی است .مقادیر منفی
نیز نشاندهنده نواحی از زیستگاه با کیفیت پایین است که گونه مورد
نظر از این نواحی استفاده نمیبرد و صرفاً بهعنوان محل رفت و آمد و
گذر حیوان است ( Hirzelو همکاران.)2006 ،
 -10تهیه محصول نهایی ( post productionباقری.)1389 ،
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مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز به کمک روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی در....

مددی و همکاران

همبستگی متغیرها ،هیچیک از متغیرها دارای همبستگی باالی ٪85
نبوده و همه الیهها در تجزیه و تحلیل بهکار گرفته شدند .در جدول1
نتایج همبستگی متغیرها ذکر شده است.

نتایج
پس از ورود الیهها به نرمافزار ماتریس همبستگی ( Correlation

 )Matrixنقشههای متغیرهای محیطی محاسبه شد .براساس جدول

جدول  :1نتایج همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده جهت مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
متغیرهای مستقل
جهت
ارتفاع
آبراهه
جاده
چشمه
روستا
پاسگاه
NDVI

زبری
شیب

جهت
1
-0/06
0/02
0
-0/09
-0/07
-0/04
0/14
0/06
0/09

ارتفاع
-0/06
1
0/33
0/48
0/01
0/44
0/15
-0/16
-0/09
-0/04

آبراهه
0/02
0/33
1
0/11
-0/07
-0/13
-0/12
-0/01
-0/07
0/01

جاده
0
0/48
0/11
1
-0/13
0/29
0/25
0/05
0
0/06

چشمه
-0/09
0/01
-0/07
-0/13
1
0/25
0/32
-0/25
-0/17
-0/24

پس از این مرحله تحلیل عاملی آشیان بومشناختی اجرا گردید.
تجزیه و تحلیل  ENFAهسته مرکزی نرمافزار بایومپر را تشکیل میدهد.
تجزیه و تحلیل انجام شده در  ENFAمشابه آنالیز تجزیه به مؤلفههای
اصلی ،به محاسبه عواملی میپردازد که توضیح دهنده بخش عمدهای
از تأثیر متغیرهای مستقل محیطزیست گونه است .مشابه آنالیز تجزیه
به مؤلفههای اصلی ،عوامل محاسبه شده با یکدیگر همبستگی ندارند
ولی از نظر اکولوژیکی معنیدار هستند .اولین عامل معرف ویژگی
"حاشیهای" گونه است و نشان میدهد که حد بهینه گونه مورد مطالعه
تا چه حد در فاصله از حد میانگین زیستگاه مورد مطالعه قرار دارد.
عوامل بعدی نیز شامل عوامل تحملپذیری یا تخصصی بودن گونه
هستند که بهترتیب از دومین عامل تا آخرین عامل با کاهش تدریجی
اطالعات موجود در عوامل روبرو هستیم .این عوامل میزان تخصصی
بودن گونه مورد مطالعه در ارتباط با منابع موجود در گستره زیستگاه

روستا
-0/07
0/44
-0/13
0/29
0/25
1
0/46
-0/14
-0/02
-0/03

پاسگاه
-0/04
0/15
-0/12
0/25
0/32
0/46
1
-0/03
-0/06
-0/05

NDVI

0/14
-0/16
-0/01
0/05
-0/25
-0/14
-0/03
1
0/29
0/43

زبری
0/06
-0/09
-0/07
0
-0/17
-0/02
-0/06
0/29
1
0/51

شیب
0/09
-0/04
0/01
0/06
-0/24
-0/03
-0/05
0/43
0/51
1

گونه را نشان میدهند .ماتریس امتیازات ( )Score matrixیکی از
خروجیهای تحلیل عاملی آشیان بومشناختی است ،که حاوی اطالعات
مهمی میباشد .اطالعات این ماتریس نشان میدهد که هر عامل حاصل
از متغیرهای مستقل محیطی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل چه
میزان همبستگی دارند .بهعنوان مثال اگر متغیری دارای ارزش نزدیک
به صفر در همه فاکتورها باشد ،نشاندهنده آن است که این متغیر
حامل اطالعاتی برای تعیین حضور گونه مورد مطالعه در آن منطقه
نبوده و میتوان آنرا حذف نمود .جدولهای  2و  3بهترتیب نشان
دهنده ماتریس امتیازات فصلهای پاییز و زمستان برای زیستگاه کل
و بز در پارک ملی گلستان است .ستون اول از سمت راست شامل
متغیرهای مستقل محیطزیستی است که بیانکننده  %100از حاشیه
گرایی است .ستون دوم بیانگر مقادیر ویژگی حاشیهای برای هر یک
از متغیرهاست .ستونهای بعدی شامل مقادیر تخصص گرایی هستند.

جدول  :2ماتریس امتیازهای متغیرهای مستقل محیطی در فصل پاییز
متغیرهای مستقل
جهت
ارتفاع
آبراهه
جاده
چشمه
روستا
پاسگاه
NDVI

زبری
شیب
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)%26(M
0/039
-0/136
-0/250
-0/344
-0/193
0/046
-0/263
0/004
0/629
0/543

)%33(S1
-0/098
0/610
-0/061
-0/570
-0/210
0/432
0/034
-0/084
-0/109
-0/197

)%14(S2
0/898
-0/114
0/097
0/018
0/147
0/233
0/187
-0/240
0/014
0/048

)%12(S3
-0/295
-0/437
0/238
-0/079
0/467
-0/067
0/328
-0/536
0/121
0/165

)%6(S4
0/197
0/360
-0/415
-0/398
0/178
-0/553
0/213
0/010
-0/015
-0/343

)%4(S5
-0/002
0/408
-0/006
0/157
0/724
-0/085
-0/427
0/249
0/082
0/161

)%3(S6
-0/026
0/318
-0/068
-0/467
0/034
-0/256
0/594
0/593
0/061
0/002

)%2(S7
0/036
-0/211
0/851
-0/379
-0/110
0/187
-0/142
0/110
0/042
-0/078

)%1(S8
0/045
0/450
-0/021
-0/027
-0/117
-0/575
0/280
-0/367
-0/190
0/448

)%0(S9
-0/011
-0/185
-0/091
-0/149
0/072
0/234
-0/183
0/079
-0/718
0/566
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در نهایت ،پس از انجام محاسبات آماری توسط نرمافزار مقدار
کلی حاشیهگرایی ،تخصصگرایی و تحملپذیری کل و بز بهصورت
جدول  4بهدست آمد.
جدول  :4مقادیر حاشیهگرایی ،تخصصگرایی و تحملپذیری به
دست آمده از تجزیه و تحلیل  ENFAدر فصلهای پاییز و زمستان
عامل

امتیاز (پاییز)

امتیاز (زمستان)

حاشیه گرایی
تخصص گرایی
تحمل گرایی

1/335
2/458
0/407

1/328
2/165
0/462

پس از تجزیه و تحلیل  ،Factor mapتعداد نقشه حاصل برای
محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه سه فاکتور درنظر گرفته شد یا به
عبارتی کلیه اطالعات مربوط به تمامی عوامل محیط زیستی مورد
استفاده در تجزیه و تحلیل در سه نقشه خالصه شد .براساس روش
چوب شکسته ،سه فاکتور از  10فاکتور محاسبه شده نمایانگر % 87از
تغییرات واریانس کل تغییرات برای فصل زمستان و  ٪91برای فصل
پاییز است .همچنین با مقایسه اعداد حاصله (جدول ،)5با استفاده از
شاخص بویس ،الگوریتم میانگین هارمونیک انتخاب شد.

شکل  :5نقشه مطلوبیت زیستگاه زمستانه كل و بز در پارک ملی گلستان

نقشه طبقهبندی شده مطلوبیت زیستگاه كل و بز :پس از
انجام تحلیل عاملی آشیان بومشناختی ،نقشه مطلوبیت زیستگاه پاییزه
و زمستانه کل و بز با استفاده از الگوریتم میانگین هارمونیک بهدست
آمد .سپس بهمنظور نمایش و تحلیل بهتر ،نقشههای بهدست آمده به
سه طبقه نا مطلوب ،مطلوب و بهینه براساس نمودار فراوانی و آستانه
مطلوبیت تقسیم گردید و مساحت هر یک از طبقات محاسبه گردید
(شکلهای  6و  7و جدول .)6

جدول  :5مقادیر شاخص بویس الگوریتمهای مختلف برای تهیه
نقشه مطلوبیت زیستگاه كل و بز برای دو فصل پاییز و زمستان
الگوریتم
میانگین هارمونیک
میانگین هندسی
حداقل فاصله
میانه

انحراف معیار ±
شاخص بویس(پاییز)
0/76 ±0/366
0/52 ±0/523
0/66 ±0/206
0/62 ±0/35

انحراف معیار  ±شاخص
بویس(زمستان)
0/73 ±0/367
0/67 ±0/477
0/72 ±0/271
0/52 ±0/53

با استفاده از الگوریتم میانگین هارمونیک ،نقشه مطلوبیت زیستگاه
تهیه شد .این نمایه بین( 0کمینه) تا ( 100بیشینه) تغییر میکند
(شکلهای  4و .)5

شکل  :6نقشه طبقهبندی شده مطلوبیت زیستگاه كل و بز در فصل پاییز

شکل  :7نقشه طبقهبندی شده مطلوبیت زیستگاه كل و بز در فصل زمستان
شکل  :4نقشه مطلوبیت زیستگاه پاییزه كل و بز در پارک ملی گلستان
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مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز به کمک روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی در....

مددی و همکاران

جدول  :6مساحت طبقات نقشه مطلوبیت زیستگاه
طبقات
نامطلوب
مطلوب
بهینه

درصد

مساحت (هکتار)
پاییز

زمستان

پاییز

زمستان

76569
10084
2495

80226
8118
867

86
11
3

89
10
1

در این مطالعه مقادیر شاخص بویس به سمت  1گرایش دارد و
در الگوریتم بهکار گرفته شده نیز میزان این شاخص برای فصل پاییز
 0/76و برای فصل زمستان  0/73بهدست آمد که این مقدار نشان
دهنده صحت قابل قبول مدل است.

بحث
عوامل موثر در مطلوبیت زیستگاه پاییزه كل و بز در پارک
ملی گلستان :نتایج حاصل از تفسیر نقشه مطلوبیت زیستگاه در
فصل پاییز مشخص میسازد که زیستگاه مطلوب کل و بز در فصل
پاییز در پارک ملی گلستان ،در ارتفاع  1295متر از سطح دریا ،شیبهای
باالتر از  ،٪60جهت جغرافیایی جنوبی و در مناطق عمدتاً صخرهای و
صعبالعبور کوهستانی واقع شده است .همچنین زیستگاه مطلوب کل
و بز در فاصله چهار کیلومتری از پاسگاههای محیطبانی ،هشت کیلومتری
از روستا 1300 ،متری از چشمه 800 ،متری از رودخانهها و آبراههها
و  1700متری از جاده قرار دارد .بذر بلوط نقش بسیار مهمی در
پراکنش کل و بز در مناطق جنگلی در فصل پاییز دارد ،بهطوریکه
در منطقه تنگه گل بخش زیادی از جنگلهای بلوط جزء ترجیحهای
زیستگاهی کل و بز در فصل پاییز بهشمار میآید .نتایج این پژوهش
نشان میدهد که گونه کل و بز در فصل پاییز تحت تأثیر بذر درخت
بلوط گستره خانگی خود را افزایش داده و تا حدود نسبتاً زیادی به
داخل مناطق جنگلی که هیچگونه مناطق صخرهای قابل توجهی ندارد،
نفوذ میکند که توسط نقشه تولید شده توسط نرمافزار در مقایسه با
نقشه مطلوبیت زیستگاه زمستانه بهخوبی نشان داده شده است .بهطور
کلی گونه کل و بز در پارک ملی گلستان دارای رفتارهای متفاوتی
میباشد که انجام پژوهشهای گستردهتر امری ضروری است .کل و
بز عالقه بسیاری جهت تغذیه از دارواش که عمدتاً بر روی درخت
بلوط و ممرز رشد میکند دارد (بارها کل و بز بر روی درخت جهت
تغذیه از دارواش مشاهده شده است) .در مناطق استپی نیز سر
شاخههای درخت ارس یکی از ترجیحهای غذایی کل و بز است .با این
حال ،جمعیتهای کل و بز در پارک ملی گلستان دارای دو رژیم
غذایی متفاوت در مناطق استپی و جنگلی است .بهطورکلی میتوان
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گفت که کل و بز در مناطق جنگلی پارک ملی گلستان ،رژیم غذایی
سر شاخهخواری بیشتری نسبت به جمعیتهای کل و بز مناطق
استپی دارد .عمده تراکم جمعیت کل و بز در مناطق جنگلی در منطقه
آدام چاغران است و در مناطق استپی بیشترین منطقه حضور کل و
بز ،دره دگرمانلی در شرق پارک ملی گلستان است .مطالعات نشان
میدهد که با نزدیکی به پاسگاههای محیطبانی تراکم جمعیتهای کل
و بز افزایش مییابد که نشاندهنده تأثیر عامل امنیت بر پراکنش کل
و بز دارد .جهت جغرافیایی تأثیر زیادی بر روی گونه دارد بهطوریکه
تراکم حضور گونه در جهت جنوبی بسیار بیشتر از جهتهای دیگر
است که یکی از دالیل اصلی آن ،واقع شدن عمده مناطق صخرهای پارک
ملی گلستان در جهتهای جنوبی است .این موضوع کامالً در زیستگاههای
اصلی حضور کل و بز مشهود است .شیبهای کمتر از ٪20جزء زیستگاه-
های نامطلوب بهشمار میآیند .مشاهدات نشان داد که کل و بز،
استراحت در مناطقی که وسعت دید بهتری نسبت به منطقه دارد و
مناطق با شیب تند و دارای تراسهای بین صخرهای و سنگریزهای زیاد
را ترجیح میدهد .این مناطق بهعلت ماهیت ریزشی خود مکان
مناسبی جهت در امان بودن از حمله طعمه خواران بهویژه پلنگ است.
در تمام طول مدت این پژوهش بارها حضور گونه پلنگ و نمایههای آن
در زیستگاههای کل و بز مشاهده گردید که توجه ویژه به این گونه
بهعنوان گونه تأثیر گذار بر پراکنش کل و بز ضروری است .در مناطق
استپی -صخرهای بهدلیل تفاوت نوع شکل مناطق صخرهای ،این گونه
از درختان ارس نیز جهت استتار و پناه و در اواسط روز جهت
استراحت بهره میبرد.
عوامل موثر در مطلوبیت زیستگاه زمستانه كل و بز در پارک
ملی گلستان :زیستگاه مطلوب کل و بز در فصل زمستان در پارک
ملی گلستان ،در ارتفاع  1170متر از سطح دریا ،شیبهای باالتر از
 ،٪52جهت جغرافیایی جنوبی ،در فاصله سه کیلومتری از پاسگاههای
محیطبانی ،هشت کیلومتری از روستا 1264 ،متری از چشمه1100 ،
متری از رودخانهها و آبراههها و  1090متری از جاده قرار دارد.
همچنین مشاهدات نشان میدهد که گونه کل و بز هیچگونه مهاجرت
ارتفاعی قابل توجهی در فصل زمستان نسبت به کاهش دما در پارک
ملی گلستان نداشته و حتی در برخی نقاط این گونه در فصل زمستان
علیرغم سرمای هوا زیستگاههایی با ارتفاع باالتر را بهدلیل دارا بودن
منابع غذایی و امنیت بیشتر ترجیح میدهد .ازجمله این مناطق میتوان
به منطقه گلزار و یکهقد اشاره کرد .در منطقه گلزار و یکه قد ،مشاهدات
حضور کل و بز در فصل پاییز در ارتفاعات پایین بسیار زیاد بوده است.
با اینحال ،در فصل زمستان کل و بز به یکه قد ،که در ارتفاعاتی باالتر
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قرار دارد ،مهاجرت نموده و حضور کل و بز در منطقه گلزار بهشدت
کاهش یافته بود.
مقایسه عوامل موثر در مطلوبیت زیستگاه در دو فصل پاییز
و زمستان :مقایسه بین نتایج کسبشده نشان میدهد که جمعیتهای
کل و بز در هر دو فصل پاییز و زمستان ،جهت جنوبی را بیشتر از
جهتهای جغرافیایی دیگر ترجیح میدهند و از نظر میزان عوامل
شاخص پوشش گیاهی ،ضریب زبری ،فاصله از روستا و چشمه یکسان
میباشند .با اینحال ،در فصل زمستان ،کل و بز شیبهای کمتری را
نسبت به فصل پاییز انتخاب میکند .همچنین در فصل زمستان ،کل
و بز در ارتفاع کمتری نسب به فصل پاییز فعالیت میکند که علت این
امر مربوط به اثر تغذیه ای بذر بلوط در فصل پاییز است که با پایان
یافتن بذر بلوط در اواخر پاییز ،گستره خانگی کل و بز کاهش مییابد.
همچنین کل و بز در فصل زمستان ،فاصله بیشتری را از رودخانه
انتخاب میکند که علت را میتوان به یخ زدن سطح رودخانهها و
آبراههها در فصل زمستان و برآورده شدن نیاز به آب ،از طریق برف و
چاله آبهای موجود بین صخرهها نسبت داد .فاصله از جاده در فصل
پاییز افزایش مییابد که میتواند ناشی از افزایش گستره خانگی در فصل
پاییز بر اثر تأثیر بذر بلوط باشد .در فصل زمستان فاصله از پاسگاههای
محیطبانی نسبت به فصل پاییز کاهش مییابد که دلیل اصلی آنرا
میتوان عامل امنیت دانست بهطوریکه آمار شکار غیرمجاز در مورد
تمامی گونهها ،در فصل زمستان با نزدیکی به پاسگاههای محیطبانی
کاهش چشمگیری مییابد .براساس مشاهدات ،مشخص شد که مکانهای
زیست گونه کل و بز در مناطق استپی با مکانهای زیست گونههای
پلنگ ،خرس و قوچ و میش و در مناطق جنگلی با پلنگ ،خرس و
مرال همپوشانی دارد.
براساس نتایج حاصل از میزان حاشیه گرایی میزان محاسبه شده
برای کل و بز در پارک ملی گلستان برای فصل پاییز  1/335و برای
فصل زمستان  1/328بهدست آمد .از آنجاکه مقدار کم (نزدیک به
صفر) این فاکتور نشاندهنده مرکزگرایی و مقادیر باالتر از یک نیز
حاشیه گزینی گونه مربوطه را در محدوده منابع مورد استفاده خود را
نشان میدهد ،لذا میزان محاسبه شده برای کل و بز در دو فصل پاییز
و زمستان نشاندهنده این است که این جانور تمایل به زندگی در
زیستگاههای حاشیهای دارد .همچنین فاکتور تحملگرایی جهت تعیین
تحملپذیری کُل گونه در محدوده منابع مورد استفاده خود در زیستگاه
محاسبه شد .این فاکتور در واقع معکوس میزان تخصصی بودن گونه
است و برای کل و بز در پارک ملی گلستان در فصل پاییز  0/407و
برای فصل زمستان  0/462بهدست آمد .مقدار کمتر از یک این فاکتور
نشان دهنده این است که این گونه با توان تحمل پایین در محدوده
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شرایط محیطی خود است و یا گونهای دارای میدان اکولوژیک کم
عرض است که به زندگی در محدوده باریکی از شرایط محیطی خود
تمایل بیشتری دارد .مقدار بهدست آمده از این فاکتور نشان میدهد
که این گونه نسبت به تغییر شرایط بهینه زیستگاه خود نسبتاً حساس
است یا بهعبارتی کل و بز یک گونه متخصص در محدوده منابع
زیستگاه خود در پارک ملی گلستان است .فاکتور بعدی تخصصی بودن
عمومی است که دارای معنی معکوس نسبت به تحمل عمومی است.
با اینحال ،از آنجاکه مقدار آن از یک تا بینهایت تغییر میکند ،لذا
تفسیر آن دشوارتر است .مقدار واریانس توضیح داده شده توسط اولین
فاکتور آنالیز تجزیه به مؤلفههای اصلی برابر با تخصصی بودن گونه است.
براساس مقادیر تخصصگرایی مهمترین عوامل مؤثر در آشیان
بومشناختی گونه مورد مطالعه در فصلهای پاییز و زمستان بهترتیب
ضریب زبری ،درصد شیب ،فاصله از جاده و فاصله از پاسگاه محیطبانی
میباشد .با افزایش ضریب زبری ،درصد شیب و فاصله از روستا میزان
مطلوبیت زیستگاه کل و بز افزایش مییابد .با اینحال ،با افزایش ارتفاع،
فاصله از منابع آبی ،جاده و پاسگاههای محیطبانی مطلوبیت زیستگاه
کل و بز کاهش مییابد .زیستگاههای مطلوب کل و بز در نزدیکی
جادهها قرار داردند .این نتایج نشان میدهد که جادههای خاکی و
آسفالت از میان زیستگاههای مطلوب این گونه عبور کردهاند و باعث
تجزیه زیستگاه این گونه شدهاند .بنابراین افراد این گونه جهت جابهجایی
میان زیستگاههای خود مجبور هستند که از این جادهها عبور کنند.
تدوین یک برنامه پژوهش و مدیریتی مناسب جهت شناسایی و کاهش
تأثیرات جاده بر گونه مورد مطالعه ضروری بهنظر میرسد.
نتایج این تحقیق در ارتباط با میزان حاشیهگرایی و تخصصگرایی
با نتایج بهدست آمده از مطالعات سرهنگزاده و همکاران ( )1390با
عنوان مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونههای حیات وحش در مناطق
خشک (مطالعه موردی :کل و بز در منطقه حفاظتشده کوه بافق یزد)،
مصطفوی ( )1387با موضوع شناسایی لکههای زیستگاهی تابستانه
کل و بز در پارک ملی الر با استفاده از روش  ،ENFAفراشی و همکاران
( )1389درخصوص مدلسازی زیستگاه کل و بز بهروش  ENFAدر
پارک ملی کاله قاضی استان اصفهان و حسینی و همکاران ()1396
که به ارزیابی مطلوبیت زیستگاه کل و بز در استان گلستان پرداختهاند
مطابقت داشته به گونهای که همگی در طی مطالعات خود دریافتند
که این گونه به دامنه محدودی از شرایط محیط زیستی وابسته است
و در استفاده از منابع زیستگاه تخصصی عمل میکند.
همچنین نتایج این تحقیق با نتایج کسب شده با پژوهشهای
خاکی و همکاران ( )1391با موضوع بررسی پارامترهای موثر بر پراکندگی
پازن در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان ،فرهمند ( )1380با
عنوان بررسی عوامل موثر بر پراکنش سمداران پارک ملی کاله قاضی،
21

مددی و همکاران

مدلسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز به کمک روش تحلیل عاملی آشیان بومشناختی در....

گلزار و همکاران ( )1391که در طی مطالعهای به ارزیابی زیستگاه بز
و پازن در منطقه حفاظتشده تنگ سولک به کمک روش HEP
پرداختند و عباسیان ( )1380که بهمنظور درک ارتباط متقابل کل و
بز با زیستگاهش و شناخت نیازهای اکولوژیک آن در منطقه خرمدشت
کالردشت مطالعهای انجام داده است مطابقت داشته که بیان نمودهاند
پازن در شیبهای باالتر از میانگین زیستگاه فعالیت میکند.
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