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به کمک روش تحلیل عاملی  (Capra aegagrus)سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز مدل

 شناختی در پارک ملی گلستانآشیان بوم
 
 

 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق  دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم گروه محیط زیست، :*ددیم مثمی

 49138-15739 پستی:

 دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  گروه محیط زیست،: ماهینیعبدالرسول سلمان

 49138-15739 طبیعی گرگان، صندوق پستی:

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی  دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه گروه محیط زیست، :مرادیحسین وارسته

 49138-15739 گرگان، صندوق پستی:

 

 1396 تیرتاریخ پذیرش:            1396 فروردین تاریخ دریافت:

 چکیده

وحش دارد. تهدیدات موجود در های مختلف زمانی و مکانی بر روی حیاتشناسی در مقیاسامروزه جدایی زیستگاه اثرات بسیار مهم بوم 

های مناسب جدا کرده از برخی زیستگاه مشهد، گونه کل و بز را - ازجمله جاده آسیایی تهران ایران، ملینخستین پارك عنوان ملی گلستان به پارك

بینی را پیش و زیستگاه زیستگاه، محدوده توزیع گونه و مطلوبیت های ارزیابینموده است. مدل ایجزیرهاین گونه را  های حضور جمعیتو محل

زیستگاه کل و بز، از مطلوبیت سازی مدل جهتکار روند. عنوان ابزاری مناسب برای اهداف حفاظتی و مدیریتی بهتوانند بهکنند، بنابراین میمی

نقاط حضور گونه  . ازدر دو فصل پاییز و زمستان استفاده شده است Biomapperافزار شناختی در محیط نرمروش تجزیه و تحلیل عاملی آشیان بوم

تهیه وارد تجزیه و تحلیل گردیدند. نقشه مطلوبیت  پس از هاعنوان متغیر مستقل استفاده شد. این الیهمتغیر محیطی به 10عنوان متغیر وابسته و از به

های باالتر از گلستان در شیب که زیستگاه مطلوب کل و بز در پارك ملی ستا اینشده در این مطالعه برای گونه کل و بز بیانگر  زیستگاه تهیه

ترین عوامل مؤثر گرایی، مهماست. براساس مقادیر تخصصو امنیت ترین مناطق گریز از بیش و مناطقی با ضریب زبری باال جهت برخورداری ٪20

بانی های محیطفاصله از پاسگاه ترتیب ضریب زبری، درصد شیب، فاصله از جاده وهای پاییز و زمستان بهدر فصل کل و بزشناختی در آشیان بوم

چنین بذر بلوط نقش بسیار یابد. هماست. با افزایش ضریب زبری، درصد شیب و فاصله از روستا میزان مطلوبیت زیستگاه کل و بز افزایش می

 مهمی در افزایش وسعت گستره خانگی کل و بز در مناطق جنگلی در فصل پاییز دارد. 

   شناختی، پارک ملی گلستانتحلیل عاملی آشیان بوم مطلوبیت زیستگاه، سازیمدلکل و بز،  کلمات کلیدی:

 Maysam.mm65@gmail.com :نویسنده مسئول* پست الکترونیکی 
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 مقدمه

دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری با کاهش و رو به قهقرا        

 که اینک جهان با روند حیرتطوریزیستی مواجه است. به رفتن تنوع

پرواتر از تمام ها روبرو شده است. انسان امروز بیانگیز انقراض گونه

برداری، ها را مورد بهرهاز همیشه، تمام سرزمیننیرومندتر  اعصار و

 ضابطه وهای بیتبدیل قرار داده است. مهار تمام فعالیت تغییر و

های تخریبی در مقیاس یک کشور میسر نیست. لذا کنترل شیوه

های گوناگون هایی از اکوسیستمیا نمونه ای جز انتخاب الگوها وچاره

بنابراین، در اقیانوس آشفته . ماندیها باقی نمو حفظ و حراست از آن

های تخریبی انسان فعالیت ها وو پرتالطم جهان امروز که با دخالت

هایی امن برای حفظ تنوع زیستی بوده دنبال جزیرهروبرو است، باید به

چون جزایر امید، برای تداوم حیات در شرایط و چنین مناطقی را هم

تعیین  (.1381)ضیایی،  دحمایت قرار دا طبیعی، مورد حفاظت و

های حیات مطلوبیت زیستگاه یکی از ارکان مدیریت و حفاظت گونه

ها سزایی بر بقا و تولیدمثل گونههوحش است. زیستگاه مطلوب تأثیر ب

خواهد داشت و در امر مدیریت و حفاظت حیات وحش مورد توجه 

ای رفع سازی زیستگاه ابزای مناسب برگیرد. لذا مدلتری قرار میبیش

 هایروش از استفاده با(. 1389 این مشکل است )فراشی و همکاران،

 ،(Vetaasا هگونه شناختیبوم آشیان بررسی به توانمی سازیمدل

  تعیین و هاگونه حضور برای مساعد بالقوه مناطق یافتن ،)2002

 Phillips ) هاآن حضور و پراکنش بر مؤثر محیطی فاکتورهای ترینمهم

 کمیاب هایگونه برای جدید هایزیستگاه یافتن (،2004و همکاران، 

(،  2009و همکاران،  Cayela) حفاظت و ریزیبرنامه انقراض، خطر در و

  هاگونه پراکنش نحوه بر اراضی کاربری و اقلیم در تغییرات اثرات ارزیابی

 ای به مدل( در طی مطالعه1390زاده و همکاران )سرهنگ .پرداخت

بافق  کوه شده حفاظت منطقه زیستگاه کل و بز در مطلوبیت سازی

 شیب، منابع آب، هایمؤلفه زمستان فصل پرداختند و دریافتند که در

 انسانی عوامل و جغرافیایی جهت گیاهی، پوشش ای،صخره مناطق

بز  و کل زیستگاه بودن مناسب تعیین در مهمی بسیار نقش ها()جاده

 زیستی منطقه محیط شرایط از محدودی دامنه به گونه دارند. این

 .کندمی عمل تخصصی زیستگاه منابع از استفاده در و است وابسته

ای به بررسی پارامترهای ( در طی مطالعه1391خاکی و همکاران )

موثر بر پراکندگی پازن در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان 

، درصد پوشش های شیب، ارتفاعپرداختند و دریافتند که پارامتر

ترین پارامترهای زیستگاهی بر گیاهی و میانگین دمای ساالنه مهم

جانی گل حضور پازن در منطقه حفاظت شده لشگردر هستند.

( مطلوبیت زیستگاه کل و بز را در پارک ملی کاله قاضی با 1388)

شناختی انجام داد و نتایج، استفاده از روش تحلیل عاملی آشیان بوم

درصد،  30تر از های بیش، شیبمتر 2300الی  1900 ارتفاعات

 کند.محدوده میانه شرایط محیطی را بیان می ای وحاشیه هایزیستگاه

هدف از این تحقیق تعیین مطلوبیت زیستگاه کل و بز در پارک        

های مناسب ملی گلستان ازجمله زیستگاهباشد. پارک ملی گلستان می

رسد تهدیدها و نظر میشود. بهمحسوب میگونه کل و بز در ایران 

های انسانی موجود در این منطقه، گونه کل و بز را از برخی تعارض

های این های حضور جمعیتهای مناسب جدا کرده و محلزیستگاه

خواران است. این گونه از علفگونه را در برخی مناطق محدود نموده 

و نقش بسیار مهمی در  ای ایران بودهشاخص ارتفاعات مناطق صخره

العبور خوار مناطق صعبعنوان تنها علفهای کوهستانی، بهاکوسیستم

های گونه پلنگ نیز محسوب ترین طعمهکوهستانی دارد و از مهم

های های مدیریتی باید نگاهی ویژه به زیستگاهشود. لذا در برنامهمی

جمعیت کل  کاهش و تأمین امنیت گونه داشت. از عوامل مهم در آن

های سال و شکار است که در زیستگاه تخریب گلستان، ملی پارک و بز در

اخیر کاهش چشمگیری در جمعیت این گونه صورت گرفته است. در 

های کل و بز در این منطقه با برخورداری گذشته بخش اعظم جمعیت

چنین های گدار، بین بخش شمالی و جنوبی پارک و هماز امنیت مسیر

اند ارتباط بوده شده قرخود در بخش شرقی پارک، دربا منطقه حفاظت 

که در حال حاضر این کریدورها، با کاهش جمعیت این گونه و ساخت 

طور قابل مشهد( به -آسیایی تهران و سازهای فیزیکی کالن )جاده

های کل و بز توجهی مسدود گردیده و امکان مهاجرت از جمعیت

کل و بز در  هایچنین کاهش اندازه جمعیتهم است. سلب گردیده

هایی از ملی گلستان و کاهش پراکنش این حیوان به بخشپارک 

تواند سبب وابستگی تری برخوردار است، میپارک که از امنیت بیش

آمیزی  دلیل افزایش درونهای کل و بز بهشدید ژنتیکی در جمعیت

تر ملی گلستان کمارک شود. جمعیت این حیوان در حال حاضر در پ

 شود. رأس تخمین زده می 500از 

 

 هامواد و روش

شرق ایران و ملی گلستان در شمال پارک: موقعیت جغرافیایی       

خراسان شمالی و شمال استان  غربی استانشرق استان گلستان، شمال

(. این منطقه در فاصله بین 1)شکل  سمنان قرار گرفته است

و  55˚/43/20˝شمالی و  عرض 53˚/04/30˝و  37˚/31/00˝

 91895است. مساحت پارک  شرقی قرار گرفته طول 66˚/17/00˝

هکتار است. محیط پارک به شکل مثلثی است که جاده ترانزیتی 

شرق ایران معروف به جاده آسیایی که شمال و مرکز ایران را به شمال

ه راهی دشت از درون کیلومتر، از تنگراه تا س 35کند به طول وصل می

 گذرد. پارکجا تا میرزابایلو از حاشیه جنوبی پارک میپارک و از آن
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ترین امتداد ملی گلستان یک منطقه کوهستانی است که در شرقی

کپه داغ قرار گرفته  -های خراسانکوه البرز و امتداد غربی کوهرشته

 (. 1383است )آخانی، 
 

 
 پارک ملی گلستانموقعیت جغرافیایی : 1شکل 

 

جهت تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه گونه کل و بز در : روش كار       

های نقاط حضور گونه ملی گلستان از روش متکی بر دادهپارک 

گردید. با توجه به وضعیت دسترسی به مناطق و درنظر گرفتن  استفاده

 تمامی شرایط ازجمله وضعیت توپوگرافی منطقه، داشتن دید مناسب

هایی جهت خصوص در مناطق جنگلی، مسیرو تسلط به تمام نقاط، به

ترانسکت جمعاً به  18پیمایش و ثبت نقاط حضور انتخاب شد. تعداد 

ترانسکت جمعاً به طول  15کیلومتر در طی فصل پاییز و  100طول 

کیلومتر در طی فصل زمستان انتخاب شد. تعیین مسیر مناسب  95

ماهیت مناطق جنگلی و استپی در پارک ملی ها با توجه به ترانسکت

های متفاوت انجام پذیرفت. در مناطق جنگلی مسیر صورتگلستان به

های اصلی انتخاب گردید. عنوان یکی از ترانسکتجاده آسیایی نیز به

های بررسی جهت یک از این مناطق هر ارتفاعات در دیگری هایترانسکت

جمله این مناطق قرار گرفت. ازتر انتخاب شد و مورد پیمایش دقیق

سو، ارتفاعات  قد، دره زاولی، آق توان به آدام چاغران، گلزار، یکهمی

راهی  کوه، قرقون، دو کوه، بیلیکندوس سوری، قزقلعه تونل، گوک

یی با توجه به هادشت و آدنسد اشاره کرد. در بخش استپی، ترانسکت

ستگاه کل و بز در مناطق شرایط توپوگرافی منطقه انتخاب شدند. زی

استپی فاقد ارتفاعات مرتفع و تراکم پوشش درختی انبوه است. لذا 

تری نسبت به مناطق جنگلی دارد و ثبت و مشاهده میدان دید بیش

تر انجام گرفت. ازجمله این مناطق تر و راحتکل و بز بسیار دقیق

ایرلی، آلوباغ، طاق، عباس، قزقلعه، بکیه توان به دگرمانلی، چندمی

نی  گشاد، نکارمندی، چشمه قوری دره، راه ییالق، خواجه نارنج، دره

های کل و لی اشاره کرد. برای بررسی و ثبت نقاط حضور گلهو حمام

ها توسط دوربین دو چشمی در طول هر بز، از مشاهده مستقیم گله

ی آورجمع شد. استفاده گونه چنین مشاهده سرگین و ردپایمسیر و هم

صورت که هر هفته یکی صورت هفتگی انجام گرفت. بدیناطالعات به

ها مورد پیمایش قرار گرفته و نقاط از مناطق انتخاب شده و ترانسکت

حضور گونه ثبت شد. اطالعاتی از قبیل زمان )ساعت، روز و ماه(، 

جغرافیایی و ارتفاع محل، با استفاده  مکان، وضعیت هوا، طول و عرض

پوشانی دلیل همچنین در مناطق استپی بهشت گردید. همبردا GPSاز 

ها پس از اطمینان  زیستگاه کل و بز با قوچ و میش اوریال، ثبت نمایه

ها به کل و بز انجام گرفت. در مناطق جنگلی به نسبت به تعلق نمایه

ای کامالً باریک بوده و کل و که مرز جنگل و منطقه صخرهعلت این

های مشکوک پوشانی دارد، نمایهل در این مناطق همبز با شوکا و مرا

در این مناطق نیز حذف شدند. مسیر مطالعه، اجازه مشاهده واضح 

داد. هر ها را در مساحتی قابل توجه میها و درهها، پرتگاهدامنه تپه

طور متوسط سه تا شش ساعت مشاهده را شامل شده روز بازدید به

فتگی در یک دوره شش ماهه، در است. مشاهدات طی بازدیدهای ه

نقطه از  89های پاییز و زمستان صورت پذیرفت. در نهایت طول فصل

نقطه از  79های حضور کل و بز در منطقه برای فصل پاییز و محل

طور جداگانه، حضور کل و بز در منطقه برای فصل زمستان به هایمحل

 (.3و 2های اند )شکلشدهثبت 
 

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

 

 :شناختیمراحل انجام روش تحلیلی عاملی آشیان بوم       

منظور استفاده های متغیرهای محیط زیستی بهتهیه نقشه -1

شناختی مانند تهیه تحلیل عاملی آشیان بوم آنالیز ها برایآن از

ای های فاصلهتجزیه و تحلیلمنابع، اجرای  پراكندگی هاینقشه

های اطالعاتی الیه :هاو استاندارد كردن داده  circan،distan مانند

به دو  Biomapperافزار در نرم ENFAشونده به تجزیه و تحلیل  وارد

 بندی هستند:دسته کلی قابل طبقه

این نقشه شامل نقشه : (Work map)الف( نقشه نقاط حضور گونه 

مناطق حضور گونه مورد مطالعه در سطح منطقه است. این نقشه 



 ....شناختی دربه کمک روش تحلیل عاملی آشیان بومسازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز مدل                 ی و همکاران                ددم

16 
 

گونی ای )نقاط حضور گونه( و یا پلیتواند یک نقشه رستری نقطهمی

نقشه  (.1389 خانگی گونه( باشد )فراشی و همکاران، )محدوده گستره

ای ملی گلستان به شکل وکتور نقطهحضور گونه کل و بز در پارک 

)رستری(  ایتهیه شد و این نقشه برای ورود به نرم افزار به شکل شبکه

تبدیل شد و سپس به نقشه بولی یا همان صفر و یک که ارزش یک 

دهنده عدم اثبات حضور دهنده حضور گونه و ارزش صفر نشاننشان

گونه در آن سلول است، تبدیل شد تا قابل ورود به تجزیه و تحلیل 

ENFA عنوان متغیر وابسته وارد تجزیه و یت این نقشه بهباشد. در نها

 تحلیل گردید.
 

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

 ارتفاع(
 

: (Ecogeographical maps) مستقل محیطی متغیر هاینقشه ب(
و دیگر  (Ecogeographical mapsی )شامل متغیرهای مستقل محیط

عوامل موثر بر حضور گونه است که در این پژوهش عبارتند از: نقشه 

ی، نقشه شیب، نقشه جهت، نقشه زبری، نقشه موقعیت طبقات ارتفاع

 یهاپاسگاههای آسفالت و خاکی، نقشه موقعیت روستاها، نقشه جاده

پوشش گیاهی هستند  و شاخص هاآبراههبانی، نقشه منابع آبی و یطمح

های شیب، ارتفاع و . نقشهاستفاده شد هاآنتجزیه و تحلیل از که در 

 شیب، فیزیوگرافی منطقه )وضعیتجهت، حاوی اطالعاتی از وضعیت 

که توجه به این ها( است. باهای زیستگاهبلندیو پستی ارتفاع و جهت 

رستری را های بایومپر تنها نقشهافزار جهت انجام تجزیه و تحلیل، نرم

افزارهای سامانه اطالعات جغرافیایی پذیرد، لذا با استفاده از نرممی

(GIS) افزار نرم وIdrisiهای رستری متغیرهای مستقل محیطی ، نقشه

 (. 1391همکاران،  و )شیرزاد گردید ها تهیهاجرای تجزیه و تحلیل جهت

، هاع: ارتفاع و عوامل پستی بلندیارتفا -1: های مورد استفادهمتغیر

 صورتبهکند. این متغیر ایفا می هاگونهنقش مهمی را در پراکنش 

ملی گلستان  ترین نقطه پارکپیوسته مورد استفاده قرار گرفت. پست

 2330ین آن و بلندترمتر از سطح دریا در منطقه تنگراه  465با ارتفاع 

شیب: نقشه شیب با  -2از سطح دریا در ارتفاعات دیور کجی است. 

تهیه و  Arc GIS9.3افزار ز نقشه مدل رقومی ارتفاع در نرماستفاده ا

ها بخش مهمی که صخرهافزار ایدریسی گردید. با توجه به اینوارد نرم

یابی از زیستگاه کل و بز بوده الیه شیب نقش بسیار مهمی در دست

جهت: نقشه جهت  -3 کند.به مطلوبیت زیستگاه کل و بز ایفا می

 Arc GIS9.3افزار نقشه مدل رقومی ارتفاع در نرم منطقه با استفاده از

شاخص تفاضل نرمال  -4 تهیه شد و وارد نرم افزار ایدریسی گردید.

 NDVI=Normalized Difference Vegetation) شده پوشش گیاهی

Index)های استفاده شده است : شاخص پوشش گیاهی یکی از نقشه

گردد تولید می IRSای های دو و سه تصویر ماهوارهکه از ترکیب باند

ای و استتار دارد و در شناسایی مناطقی که کل و بز، فعالیت تغذیه

 Sappingtonتوسط  روش : این(Ruggedness) زبری -5کند. می کمک

 Vector Ruggednessبردار زبری یابا عنوان اندازه (2007)و همکاران 

Measure  (VRM) .تر با شیب همبستگی این اندازه کم ارائه شده است

های زیستگاهی بعضی از دارد و معیار خوبی برای نشان دادن ویژگی

نقشه زبری منطقه با استفاده از  شود.های جانداران محسوب میگونه

تهیه شد و جهت  Arc GIS9.3افزار نقشه مدل رقومی ارتفاع در نرم

افزار ایدریسی گردید. نقشه زبری یک متغیر مهم در استفاده وارد نرم

سطح زمین موجب  وحش است. زبری باال درسازی زیستگاه حیاتمدل

ین صفر )مسطح( شود. محدوده زبری بتنوع باالی پوشش گیاهی می

ها در طبیعت برای زبری معموالً و یک )کامالً ناهموار( است. ارزش

توسعه انسانی  -6 (.2007و همکاران،  Sappingtonاست ) 2/0تر از کم

  های خاکی(: جاده آسیایی تهرانجاده -های آسفالتجاده -)روستاها

کرده  مملی گلستان را به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیمشهد، پارک 

کند. عالوه بر این جاده، وحش عبور میهای حیاتو از میان زیستگاه

چند جاده خاکی در داخل پارک وجود دارد که جهت دسترسی به 

  ENFAگیرد. در روش مورد استفاده قرار می های محیطبانیپاسگاه

روند و بر شمار میهای کیفی بههایی نظیر جاده و روستا که الیهالیه

صورت به مسافت تحلیل گذارند، با استفاده ازگونه تأثیر منفی میحضور 

شود که آیند. از روش تحلیل مسافت، زمانی استفاده میکمی در می

یک عامل تأثیر نامناسب روی گونه داشته و جاندار تا حد ممکن از آن 

عنوان عوامل کند. در این مطالعه فاکتورهای جاده و روستا بهدوری می

نظر گرفته شدند. ابتدا این دو الیه از اداره کل حفاظت محیط منفی در

های جاده زیست استان گلستان تهیه شد و پس از به روز کردن الیه

صورت بولین تبدیل ها بههای میدانی، این الیهو روستا در طی بررسی

 Idrisi Klimanjaroافزار شدند و سپس تحلیل مسافت با استفاده از نرم

های الیه -7 ها انجام شد و وارد تجزیه و تحلیل شدند.بر روی آن

زمانی که  ENFAفراوانی منابع آب و آبراهه: در روش 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNormalized_Difference_Vegetation_Index&ei=TysxUZHeFqeNyAHjyIHoAw&usg=AFQjCNFcy6KXksvJotgEtmdFw1qLLq6QzA&bvm=bv.43148975,d.aWc
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNormalized_Difference_Vegetation_Index&ei=TysxUZHeFqeNyAHjyIHoAw&usg=AFQjCNFcy6KXksvJotgEtmdFw1qLLq6QzA&bvm=bv.43148975,d.aWc
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNormalized_Difference_Vegetation_Index&ei=TysxUZHeFqeNyAHjyIHoAw&usg=AFQjCNFcy6KXksvJotgEtmdFw1qLLq6QzA&bvm=bv.43148975,d.aWc
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ای فاکتوری تأثیر مثبت بر حضور گونه داشته باشد از تحلیل دایره

عنوان فاکتور های منابع آب، به. در این مطالعه الیهگردداستفاده می

ه روز کردن الیه منابع آب در طی پس از ب مثبت در نظر گرفته شد و

افزار نرم تبدیل و با استفاده از صورت بولینالیه به این مطالعات میدانی،

Circularهای الیه پاسگاه -8 گرفت. انجام الیه این روی ایدایره ، تحلیل

بانی: این الیه از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان محیط

تواند شاخصی از امنیت و که این الیه میاینتهیه و سپس با توجه به 

ای روی شمار آید. تحلیل دایرهیک عامل مثبت برای حضور کل و بز به

پاسگاه  13و وارد تجزیه و تحلیل شد. تعداد  گرفت انجام این الیه

 ملی گلستان وجود دارد.  محیطبانی فعال در داخل و اطراف پارک

ها برای ورود نقشه: به بایومپر ها برای ورودسازی نقشهآماده -2

 گذاری داشته همها قابلیت رویبه بایومپر الزم است تا تمامی نقشه

بایست صرفاً همان محدوده مطالعاتی را ها میکلیه نقشه لذا ،باشند

باشند. به این  جغرافیایی یکسانی داشته دهند و نیز سیستم پوشش

شد و تمامی  نظر گرفته ها درمنظور قالبی یکسان برای تمامی نقشه

که در این ها براساس این قالب اصالح شدند. با توجه به ایننقشه

 =DEM)ها با الگوبرداری از نقشه طبقات ارتفاع مطالعه، اکثر نقشه

Digital Elevation Model) اند، بنابراین از قالبساخته شده DEM 

 Byteیا  Realاید ها بشد. عالوه بر آن نوع داده عنوان مرجع استفادهبه

 افزاردر نرم Convertتوان از فرمان باشد که برای تبدیل نوع داده می

Idrisi  (.1389 نمود )فراشی و همکاران، استفاده 

نقشه حضور  و زیستی محیط متغیرهای هاینقشه نمودن وارد -3

 افزارگونه به نرم

پس از وارد : یهای متغیرهای محیطبررسی وضعیت نقشه -4

ها و های مستقل محیطی، باید از صحت آنهای متغیرنمودن نقشه

ها اطمینان حاصل نمود. برای ها بر آنامکان اجرای تجزیه و تحلیل

 Ecogeographical map های موجود در جعبه این مرحله تمامی نقشه

مورد بررسی قرار گرفت. قابل ذکر است که  Verify mapsبا فرمان 

هایی که در احتمال حضور گونه اثر مثبت یا برای آن دسته از نقشه

 الزامی است Distance و Circular منفی دارند، تجزیه و تحلیل

 (.1389 )فراشی و همکاران،

متغیرهای  هایها در نقشهداده بودن بررسی وضعیت نرمال -5

در ابتدا پراکنش مقادیر  گام این برای :ربوطهم هایتصحیح و یمحیط

طور بصری ای شکل بههر یک از متغیرها ترسیم و با منحنی زنگوله

ها از آزمون مقایسه شد. سپس برای اطمینان کامل از نرمال بودن داده

که انحراف از استفاده شد. درصورتی Kolmirgov-Smirnov نرمالیته

 قبول باشد، نقشه مربوطه نیازمند نرمالمقدار نرمال بیش از حد مورد 

ها که های استاندارد است. یکی از بهترین روشسازی به یکی از روش

یک مجموعه  که است Box-Coxروش  نیز قابل استفاده است، بایومپر در

کار ها بهسازی دادهمنظور نرمالهایی است که بهمفید و ویژه از تبدیل

 رود. می

 یمتغیرهای محیط هایها در نقشههمبستگی داده عیینت -6

 ENFAتجزیه و تحلیل : و تحلیل همبستگی بین متغیرها( )تجزیه

افزار بایومپر نیاز به متغیرهایی دارد که منطقاَ غیروابسته هستند در نرم

اگر دو متغیر   ENFA )همبستگی ندارند(. در واقع در تجزیه و تحلیل

باشند، هر دو با یک ضریب در مدل نهایی  همبستگی باالیی داشته

مشکل این است که این متغیرهای وابسته  بنابراین ،ظاهر خواهند شد

شود طور قضاوتی توسط کاربر حذف گردند. معموالً توصیه میباید به

بودند، حذف  %85که اگر دو یا چند متغیر دارای همبستگی بیش از 

 ونده به تجزیه و تحلیلها از فهرست متغیرهای وارد شیکی از آن

ENFA های داشتن هر دوی متغیرالزامی است. تصمیم در مورد نگه

شناسی شناس مربوطه و دانش بومها، به بومحذف یکی از آن یا و وابسته

 بود. او در ارتباط با گونه تحت مطالعه مربوط خواهد

 ENFAشناختی  اجرای تحلیل عاملی آشیان بوم -7

 :(Boyce) بویس شاخص از استفاده با مناسب تعیین الگوریتم -8
متفاوتی  هایالگوریتم ،Biomapper در زیستگاه مطلوبیت نقشه تهیه برای

 Minimum distance ،Distance harmonic mean ،Distanceشامل

geometric mean  و Median  وجود دارد. در نسخهBiomapper4  این

بتوان  بویس، امکان ایجاد شده است تا با استفاده از شاخصی به نام

یک الگوریتم مناسب برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه انتخاب نمود. 

 (SD) تر و انحراف معیاراین اساس هرچه میزان شاخص  بویس بیش بر

 و همکاران، Hirzel) باشدتر میمناسب شده الگوریتم انتخاب تر باشدکم

2006.) 

بینی مدل برآورد شده از طریق شاخص ارزیابی صحت پیش -9

Boyce های و میانگینCross-valdation : براساس شاخص پیوسته

بینی بهتری نسبت به سایر بویس، میانگین هارمونیک از قدرت پیش

+ متغیر 1تا  -1بویس از ها برخوردار است. مقدار شاخصالگوریتم

واسطه دهنده مدلی است که محاسبه آن بهاست. مقادیر مثبت نشان

شود ها استفاده مینقاط پراکنش حضور گونه در تجزیه و تحلیل داده

و مقادیر نزدیک به صفر نمایانگر یک مدل تصادفی است. مقادیر منفی 

دهنده نواحی از زیستگاه با کیفیت پایین است که گونه مورد نیز نشان

آمد و و عنوان محل رفت برد و صرفاً بهنمینظر از این نواحی استفاده 

 (.2006و همکاران،  Hirzel) حیوان است گذر

 (.1389)باقری،   post productionتهیه محصول نهایی -10
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 نتایج
 Correlation) افزار ماتریس همبستگیها به نرماز ورود الیه پس       

Matrix) شد. براساس جدول  محاسبه یمتغیرهای محیط هاینقشه

 ٪85یک از متغیرها دارای همبستگی باالی همبستگی متغیرها، هیچ

 1کار گرفته شدند. در جدولها در تجزیه و تحلیل بهنبوده و همه الیه

نتایج همبستگی متغیرها ذکر شده است.

 

 سازی مطلوبیت زیستگاه: نتایج همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده جهت مدل1جدول 

 متغیرهای مستقل جهت ارتفاع آبراهه جاده چشمه روستا پاسگاه NDVI زبری شیب

09/0 06/0 14/0 04/0- 07/0- 09/0- 0 02/0  جهت 1 -06/0
04/0- 09/0- 16/0- 15/0 44/0 01/0 48/0 33/0 1 06/0-  ارتفاع
01/0 07/0- 01/0- 12/0- 13/0- 07/0- 11/0 1 33/0 02/0  آبراهه
06/0 0 05/0 25/0 29/0 13/0- 1 11/0 48/0 0  جاده
24/0- 17/0- 25/0- 32/0 25/0 1 13/0- 07/0- 01/0 09/0-  چشمه
03/0- 02/0- 14/0- 46/0 1 25/0 29/0 13/0- 44/0 07/0-  روستا
05/0- 06/0- 03/0- 1 46/0 32/0 25/0 12/0- 15/0 04/0-  پاسگاه
43/0 29/0 1 03/0- 14/0- 25/0- 05/0 01/0- 16/0- 14/0 NDVI 
51/0 1 29/0 06/0- 02/0- 17/0- 0 07/0- 09/0- 06/0  زبری

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

شناختی اجرا گردید. پس از این مرحله تحلیل عاملی آشیان بوم       

دهد. بایومپر را تشکیل می افزارنرم مرکزی هسته ENFA تجزیه و تحلیل

های مشابه آنالیز تجزیه به مؤلفه ENFAتجزیه و تحلیل انجام شده در 

ای دهنده بخش عمدهپردازد که توضیح اصلی، به محاسبه عواملی می

زیست گونه است. مشابه آنالیز تجزیه از تأثیر متغیرهای مستقل محیط

های اصلی، عوامل محاسبه شده با یکدیگر همبستگی ندارند به مؤلفه

ولین عامل معرف ویژگی دار هستند. اولی از نظر اکولوژیکی معنی

که حد بهینه گونه مورد مطالعه  دهدمی گونه است و نشان "ایحاشیه"

تا چه حد در فاصله از حد میانگین زیستگاه مورد مطالعه قرار دارد. 

بودن گونه  پذیری یا تخصصیعوامل بعدی نیز شامل عوامل تحمل

با کاهش تدریجی  ترتیب از دومین عامل تا آخرین عاملهستند که به

اطالعات موجود در عوامل روبرو هستیم. این عوامل میزان تخصصی 

بودن گونه مورد مطالعه در ارتباط با منابع موجود در گستره زیستگاه 

یکی از  (Score matrix) دهند. ماتریس امتیازاتگونه را نشان می

ت شناختی است، که حاوی اطالعاعاملی آشیان بوم تحلیل هایخروجی

هر عامل حاصل  که دهدمی باشد. اطالعات این ماتریس نشانمهمی می

از متغیرهای مستقل محیطی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل چه 

عنوان مثال اگر متغیری دارای ارزش نزدیک میزان همبستگی دارند. به

دهنده آن است که این متغیر به صفر در همه فاکتورها باشد، نشان

ی برای تعیین حضور گونه مورد مطالعه در آن منطقه حامل اطالعات

 ترتیب نشانبه 3و  2های را حذف نمود. جدولتوان آننبوده و می

های پاییز و زمستان  برای زیستگاه کل دهنده ماتریس امتیازات فصل

و بز در پارک ملی گلستان است. ستون اول از سمت راست شامل 

 از حاشیه %100کننده ه بیانزیستی است کمتغیرهای مستقل محیط

ای برای هر یک گرایی است. ستون دوم بیانگر مقادیر ویژگی حاشیه

 گرایی هستند. های بعدی شامل مقادیر تخصصاز متغیرهاست. ستون
 

 متغیرهای مستقل محیطی در فصل پاییزهای : ماتریس امتیاز2جدول 

 M(26)% S1(33%) S2(14%) S3(12%) S4(6%) S5(4%) S6(3%) S7(2%) S8(1%) S9(0%) تقلمسمتغیرهای 
039/0 جهت  098/0-  898/0  295/0-  197/0  002/0-  026/0-  036/0  045/0  011/0-  

-136/0 ارتفاع  610/0  114/0-  437/0-  360/0  408/0  318/0  211/0-  450/0  185/0-  

-250/0 آبراهه  061/0-  097/0  238/0  415/0-  006/0-  068/0-  851/0  021/0-  091/0-  

-344/0 جاده  570/0-  018/0  079/0-  398/0-  157/0  467/0-  379/0-  027/0-  149/0-  

-193/0 چشمه  210/0-  147/0  467/0  178/0  724/0  034/0  110/0-  117/0-  072/0  

046/0 روستا  432/0  233/0  067/0-  553/0-  085/0-  256/0-  187/0  575/0-  234/0  

-263/0 پاسگاه  034/0  187/0  328/0  213/0  427/0-  594/0  142/0-  280/0  183/0-  

NDVI 004/0  084/0-  240/0-  536/0-  010/0  249/0  593/0  110/0  367/0-  079/0  

629/0 زبری  109/0-  014/0  121/0  015/0-  082/0  061/0  042/0  190/0-  718/0-  

543/0 شیب  197/0-  048/0  165/0  343/0-  161/0  002/0  078/0-  448/0  566/0  
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افزار مقدار در نهایت، پس از انجام محاسبات آماری توسط نرم       

صورت پذیری کل و بز بهگرایی و تحملگرایی، تخصصکلی حاشیه

 دست آمد.به 4جدول 

 
 پذیری بهگرایی و تحملگرایی، تخصص: مقادیر حاشیه4جدول 

 های پاییز و زمستاندر فصل ENFAدست آمده از تجزیه و تحلیل 

 )زمستان( امتیاز )پاییز( امتیاز عامل

 328/1 335/1   حاشیه گرایی
 165/2 458/2 تخصص گرایی
 462/0                             407/0 تحمل گرایی

 

حاصل برای  ، تعداد نقشهFactor mapپس از تجزیه و تحلیل        

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 

% از  87فاکتور محاسبه شده نمایانگر 10چوب شکسته، سه فاکتور از 

برای فصل   ٪91یانس کل تغییرات برای فصل زمستان و تغییرات وار

(، با استفاده از 5چنین با مقایسه اعداد حاصله )جدولپاییز است. هم

 شاخص بویس، الگوریتم میانگین هارمونیک انتخاب شد. 
 

های مختلف برای تهیه : مقادیر شاخص بویس الگوریتم5جدول 

 پاییز و زمستان نقشه مطلوبیت زیستگاه كل و بز برای دو فصل

 الگوریتم
 ±انحراف معیار 

 بویس)پاییز( شاخص
شاخص  ±انحراف معیار 

 بویس)زمستان(
 73/0 0±/367 76/0 0±/366 میانگین هارمونیک
 67/0 0±/477 52/0 0±/523 میانگین هندسی

 72/0 0±/271 66/0 0±/206 حداقل فاصله
 52/0  0±/53 62/0 0±/35 میانه

 

میانگین هارمونیک، نقشه مطلوبیت زیستگاه  الگوریتم از استفاده با       

کند )بیشینه( تغییر می 100کمینه( تا ) 0تهیه شد. این نمایه بین

 (.5و  4های )شکل
 

 

 : نقشه مطلوبیت زیستگاه پاییزه كل و بز در پارک ملی گلستان4شکل 

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

 

پس از كل و بز: بندی شده مطلوبیت زیستگاه نقشه طبقه       

نقشه مطلوبیت زیستگاه پاییزه  شناختی،انجام تحلیل عاملی آشیان بوم

دست با استفاده از الگوریتم میانگین هارمونیک به  کل و بزو زمستانه 

دست آمده  به های بهمنظور نمایش و تحلیل بهتر، نقشهآمد. سپس به

مطلوب، مطلوب و بهینه براساس نمودار فراوانی و آستانه سه طبقه نا

مطلوبیت تقسیم گردید و مساحت هر یک از طبقات محاسبه گردید 

 (.6و جدول  7و  6های )شکل
 

 
 بندی شده مطلوبیت زیستگاه كل و بز در فصل پاییز:  نقشه طبقه6شکل 

 

 
شده مطلوبیت زیستگاه كل و بز در فصل زمستانبندی : نقشه طبقه7شکل   
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 : مساحت طبقات نقشه مطلوبیت زیستگاه6جدول 

  

گرایش دارد و  1به سمت  بویس در این مطالعه مقادیر شاخص       

فصل پاییز گرفته شده نیز میزان این شاخص برای  کارهدر الگوریتم ب

 دست آمد که این مقدار نشانبه 73/0 و برای فصل زمستان 76/0

 دهنده صحت قابل قبول مدل است.  

 

  بحث

عوامل موثر در مطلوبیت زیستگاه پاییزه كل و بز در پارک        

تفسیر نقشه مطلوبیت زیستگاه در  نتایج حاصل از: ملی گلستان

سازد که زیستگاه مطلوب کل و بز در فصل فصل پاییز مشخص می

های دریا، شیب متر از سطح 1295 ارتفاع در گلستان، ملی پاییز در پارک

ای و ، جهت جغرافیایی جنوبی و در مناطق عمدتاً صخره٪60باالتر از 

چنین زیستگاه مطلوب کل است. هم العبور کوهستانی واقع شدهصعب

هشت کیلومتری  بانی،محیط هایاز پاسگاه کیلومتری چهار فاصله و بز در

ها ها و آبراههمتری از رودخانه 800متری از چشمه،  1300از روستا، 

متری از جاده قرار دارد. بذر بلوط نقش بسیار مهمی در  1700و 

که طوریپاییز دارد، بهپراکنش کل و بز در مناطق جنگلی در فصل 

های های بلوط جزء ترجیحدر منطقه تنگه گل  بخش زیادی از جنگل

 پژوهش این آید. نتایجشمار میزیستگاهی کل و بز در فصل پاییز به

یر بذر درخت تأثدهد که گونه کل و بز در فصل پاییز تحت می نشان

زیادی به  نسبتاًبلوط گستره خانگی خود را افزایش داده و تا حدود 

ای قابل توجهی ندارد، گونه مناطق صخرهجنگلی که هیچ داخل مناطق

در مقایسه با  افزارکند که توسط نقشه تولید شده توسط نرمنفوذ می

طور خوبی نشان داده شده است. بهنقشه مطلوبیت زیستگاه زمستانه به

ی های متفاوتکلی گونه کل و بز در پارک ملی گلستان دارای رفتار

تر امری ضروری است. کل و های گستردهباشد که انجام پژوهشمی

بر روی درخت  عمدتاً بز عالقه بسیاری جهت تغذیه از دارواش که 

کند دارد )بارها کل و بز بر روی درخت جهت بلوط و ممرز رشد می

 تغذیه از دارواش مشاهده شده است(. در مناطق استپی نیز سر

 یناهای غذایی کل و بز است. با های درخت ارس یکی از ترجیحشاخه

گلستان دارای دو رژیم  پارک ملیهای کل و بز در ، جمعیتحال

توان طورکلی میغذایی متفاوت در مناطق استپی و جنگلی است. به

ملی گلستان، رژیم غذایی گفت که کل و بز در مناطق جنگلی پارک 

های کل و بز مناطق ی نسبت به جمعیتترخواری بیشسر شاخه

استپی دارد. عمده تراکم جمعیت کل و بز در مناطق جنگلی در منطقه 

ترین منطقه حضور کل و آدام چاغران است و در مناطق استپی بیش

بز، دره دگرمانلی در شرق پارک ملی گلستان است. مطالعات نشان 

های کل راکم جمعیتبانی تهای محیطکه با نزدیکی به پاسگاه دهدمی

یر عامل امنیت بر پراکنش کل تأثدهنده یابد که نشانو بز افزایش می

که طورییر زیادی بر روی گونه دارد بهتأثو بز دارد. جهت جغرافیایی 

های دیگر تر از جهتتراکم حضور گونه در جهت جنوبی بسیار بیش

 پارکی ارهصخواقع شدن عمده مناطق  آن، دالیل اصلی یکی از که است

های در زیستگاه کامالً موضوع این است. جنوبی هایجهت گلستان در یمل

-زیستگاه جزء ٪20از ترکم هایشیب است. مشهود بز و کل حضور اصلی

آیند. مشاهدات نشان داد که کل و بز، شمار میهای نامطلوب به

استراحت در مناطقی که وسعت دید بهتری نسبت به منطقه دارد و 

ای زیاد ای و سنگریزههای بین صخرهتند و دارای تراس مناطق با شیب

علت ماهیت ریزشی خود مکان دهد. این مناطق بهرا ترجیح می

ویژه پلنگ است. مناسبی جهت در امان بودن از حمله طعمه خواران به

 آن هایو نمایه گونه پلنگ ها حضورپژوهش بار در تمام طول مدت این

های کل و بز مشاهده گردید که توجه ویژه به این گونه زیستگاه در

گذار بر پراکنش کل و بز ضروری است. در مناطق  عنوان گونه تأثیربه

ای، این گونه یل تفاوت نوع شکل مناطق صخرهدلبهای صخره -استپی

از درختان ارس نیز جهت استتار و پناه و در اواسط روز جهت 

 برد. استراحت بهره می

زمستانه كل و بز در پارک  زیستگاه در مطلوبیت موثر عوامل       

زیستگاه مطلوب کل و بز در فصل زمستان در پارک : ملی گلستان

های باالتر از متر از سطح دریا، شیب 1170ملی گلستان، در ارتفاع 

های ، جهت جغرافیایی جنوبی، در فاصله سه کیلومتری از پاسگاه52٪

 1100متری از چشمه،  1264کیلومتری از روستا، بانی، هشت محیط

 متری از جاده قرار دارد.  1090ها و ها و آبراههمتری از رودخانه

گونه مهاجرت دهد که گونه کل و بز هیچمی نشان چنین مشاهداتهم

 ارتفاعی قابل توجهی در فصل زمستان نسبت به کاهش دما در پارک

نقاط این گونه در فصل زمستان   ملی گلستان نداشته و حتی در برخی

دلیل دارا بودن هایی با ارتفاع باالتر را بهعلیرغم سرمای هوا زیستگاه

توان می مناطق دهد. ازجمله اینمی تر ترجیحو امنیت بیش غذایی منابع

کرد. در منطقه گلزار و یکه قد، مشاهدات  قد اشارهمنطقه گلزار و یکه به

پاییز در ارتفاعات پایین بسیار زیاد بوده است. حضور کل و بز در فصل 

قد، که در ارتفاعاتی باالتر  حال، در فصل زمستان کل و بز به یکهبا این

 طبقات
 درصد مساحت )هکتار(

 زمستان پاییز زمستان پاییز

 89 86 80226 76569 نامطلوب

 10 11 8118 10084 مطلوب

 1 3 867 2495 بهینه
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شدت قرار دارد، مهاجرت نموده و حضور کل و بز در منطقه گلزار به

 کاهش یافته بود.   

مطلوبیت زیستگاه در دو فصل پاییز  موثر در عوامل مقایسه       

های که جمعیت دهدمی شده نشانبین نتایج کسب مقایسه: زمستانو 

تر از کل و بز در هر دو فصل پاییز و زمستان، جهت جنوبی را بیش

دهند و از نظر میزان عوامل های جغرافیایی دیگر ترجیح میجهت

شاخص پوشش گیاهی، ضریب زبری، فاصله از روستا و چشمه یکسان 

تری را های کمفصل زمستان، کل و بز شیب حال، درباشند. با اینمی

چنین در فصل زمستان، کل کند. همنسبت به فصل پاییز انتخاب می

کند که علت این تری نسب به فصل پاییز فعالیت میو بز در ارتفاع کم

ای بذر بلوط در فصل پاییز است که با پایان امر مربوط به اثر تغذیه

یابد. ، گستره خانگی کل و بز کاهش مییافتن  بذر بلوط در اواخر پاییز

تری را از رودخانه چنین کل و بز در فصل زمستان، فاصله بیشهم

ها و توان به یخ زدن سطح رودخانهکند که علت را میانتخاب می

ها در فصل زمستان و برآورده شدن نیاز به آب، از طریق برف و آبراهه

داد. فاصله از جاده در فصل ها نسبت های موجود بین صخرهآب چاله

در فصل  خانگی گستره تواند ناشی از افزایشکه می یابدپاییز افزایش می

های پاییز بر اثر تأثیر بذر بلوط باشد. در فصل زمستان فاصله از پاسگاه

را یابد که دلیل اصلی آنمحیطبانی نسبت به فصل پاییز کاهش می

مجاز در مورد آمار شکار غیرکه طوریتوان عامل امنیت دانست بهمی

های محیطبانی ها،  در فصل زمستان با نزدیکی به پاسگاهتمامی گونه

های که مکان شد مشخص مشاهدات، براساس یابد.می چشمگیری کاهش

های های زیست گونهزیست گونه کل و بز در مناطق استپی با مکان

س و پلنگ، خرس و قوچ و میش و در مناطق جنگلی با پلنگ، خر

  پوشانی دارد.مرال هم

میزان محاسبه شده  گرایی براساس نتایج حاصل از میزان حاشیه       

و برای  335/1برای کل و بز در پارک ملی گلستان برای فصل پاییز 

جاکه مقدار کم )نزدیک به دست آمد. از آنبه 328/1فصل زمستان 

باالتر از یک نیز دهنده مرکزگرایی و مقادیر صفر( این فاکتور نشان

حاشیه گزینی گونه مربوطه را در محدوده منابع مورد استفاده خود را 

دهد، لذا میزان محاسبه شده برای کل و بز در دو فصل پاییز نشان می

دهنده این است که این جانور تمایل به زندگی در و زمستان نشان

هت تعیین گرایی جتحمل چنین فاکتوردارد. هم ایحاشیه هایزیستگاه

مورد استفاده خود در زیستگاه  منابع پذیری کُل گونه در محدودهتحمل

محاسبه شد. این فاکتور در واقع معکوس میزان تخصصی بودن گونه 

و  407/0ملی گلستان  در فصل پاییز  است و برای کل و بز در پارک

تر از یک این فاکتور دست آمد. مقدار کمبه 462/0برای فصل زمستان 

دهنده این است که این گونه با توان تحمل پایین در محدوده شانن

ای دارای میدان اکولوژیک کم شرایط محیطی خود است و یا گونه

عرض است که به زندگی در محدوده باریکی از شرایط محیطی خود 

دهد آمده از این فاکتور نشان میدست تری دارد. مقدار بهتمایل بیش

تغییر شرایط بهینه زیستگاه خود نسبتاً حساس  که این گونه نسبت به

عبارتی کل و بز یک گونه متخصص در محدوده منابع است یا به

بودن ملی گلستان است. فاکتور بعدی تخصصی  زیستگاه خود در پارک

عمومی است که دارای معنی معکوس نسبت به تحمل عمومی است. 

کند، لذا نهایت تغییر مییجاکه مقدار آن از یک تا بحال، از آنبا این

شده توسط اولین  تفسیر آن دشوارتر است. مقدار واریانس توضیح داده

 با تخصصی بودن گونه است. برابر اصلی هایبه مؤلفه فاکتور آنالیز تجزیه

ترین عوامل مؤثر در آشیان گرایی مهمبراساس مقادیر تخصص       

ترتیب پاییز و زمستان به هایشناختی گونه مورد مطالعه در فصلبوم

بانی ضریب زبری، درصد شیب، فاصله از جاده و فاصله از پاسگاه محیط

باشد. با افزایش ضریب زبری، درصد شیب و فاصله از روستا میزان می

حال، با افزایش ارتفاع،  یابد. با اینمی زیستگاه کل و بز افزایش مطلوبیت

بانی مطلوبیت زیستگاه ای محیطهفاصله از منابع آبی، جاده و پاسگاه

های مطلوب کل و بز در نزدیکی یابد. زیستگاهکل و بز کاهش می

های خاکی و دهد که جادهها قرار داردند. این نتایج نشان میجاده

اند و باعث های مطلوب این گونه عبور کردهآسفالت از میان زیستگاه

جایی جابه جهت گونه اد ایناند. بنابراین افرگونه شده زیستگاه این تجزیه

ها عبور کنند. های خود مجبور هستند که از این جادهمیان زیستگاه

یک برنامه پژوهش و مدیریتی مناسب جهت شناسایی و  کاهش  تدوین

 رسد. نظر میمورد مطالعه ضروری به تأثیرات جاده بر گونه

گرایی و تخصصگرایی حاشیه ارتباط با میزان تحقیق در نتایج این       

( با 1390زاده و همکاران )دست آمده از مطالعات سرهنگهبا نتایج ب

های حیات وحش در مناطق سازی مطلوبیت زیستگاه گونهمدلعنوان 

، (یزد کوه بافق شدهحفاظت در منطقه کل و بز: موردی مطالعه) کخش

های زیستگاهی تابستانه ( با موضوع شناسایی لکه1387مصطفوی )

 ، فراشی و همکارانENFA ملی الر با استفاده از روش و بز در پارک کل

در  ENFAروش سازی زیستگاه کل و بز به( درخصوص مدل1389)

( 1396پارک ملی کاله قاضی استان اصفهان و  حسینی و همکاران )

اند گلستان پرداخته استان در بز و کل زیستگاه مطلوبیت که به ارزیابی

ای که همگی در طی مطالعات خود دریافتند گونه مطابقت داشته به

 است زیستی وابسته محیط شرایط از محدودی دامنه به گونه که این

 کند. می عمل تخصصی زیستگاه منابع از استفاده در و

های چنین نتایج این تحقیق با نتایج کسب شده با پژوهشهم       

بر پراکندگی  موثر پارامترهای بررسی با موضوع (1391) همکاران و خاکی

( با 1380پازن در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان، فرهمند )

داران پارک ملی کاله قاضی، عنوان بررسی عوامل موثر بر پراکنش سم
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بز  زیستگاه ای به ارزیابی( که در طی مطالعه1391گلزار و همکاران )

 HEPروش  کمک به سولک شده تنگحفاظت منطقه و پازن در

کل و منظور درک ارتباط متقابل هبکه  (1380پرداختند و عباسیان )

 دشتخرمکولوژیک آن در منطقه ابا زیستگاهش و شناخت نیازهای  بز

اند ای انجام داده است مطابقت داشته که بیان نمودهمطالعه کالردشت

 کند. های باالتر از میانگین زیستگاه فعالیت میپازن در شیب
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