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روش تحلیل عاملی به  (Sciurus anomalus)سازی مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی مدل

 شده دناشناختی در منطقه حفاظتآشیان بوم
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 مالیر، ایرانحیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه مالیرمگروه  :*فرنگیس سخنگو ، 
 

 1396 بهمنتاریخ پذیرش:            1396 آبان تاریخ دریافت:
 

 چکیده

های های بلوط وگسترش زمینشده دنا، وجود روستاهای بسیار، تخریب جنگلهای انسانی موجود در منطقه حفاظتتهدیدات و تعارض

هایشان ها و زیستگاههای ارزیابی زیستگاه، محدوده توزیع گونهی زیستگاه گونه سنجاب ایرانی را در این منطقه محدود کرده است. مدلکشاورز

ایرانی سازی زیستگاه سنجاب کار روند. با هدف مدلعنوان ابزار مناسبی برای اهداف حفاظتی و مدیریتی بهتوانند بهکنند، بنابراین میبینی میرا پیش

این  شده است. در استفاده Biomapperافزار در محیط نرم (ENFA)شناختی آشیان بوموتحلیل عاملی در دو فصل بهار و تابستان از روش تجزیه

وتحلیل رد تجزیه ها تهیه و واعنوان متغیر مستقل استفاده شد. این الیهمتغیر محیطی به 8عنوان متغیر وابسته و از مطالعه از نقاط حضور گونه به

غرب کوه دنا و در شده برای گونه سنجاب ایرانی، بیانگر این است که زیستگاه مطلوب در غرب و جنوب شدند. نقشه مطلوبیت زیستگاه تهیه

قادیر در فصل تابستان است. براساس م %11در فصل بهار و  %14تر از مناطقی که دارای پوشش جنگلی بلوط با تراکم نسبت کم با شیب کم

بانی، درصد شیب، ترتیب پاسگاه محیطشناختی گونه مورد مطالعه در فصل بهار و تابستان بهترین عامل مؤثر در آشیان بومگرایی، مهمتخصص

که در فصل بهار طورینقش اساسی در وسعت گستره خانگی سنجاب  ایرانی دارد به ،شاخص پوشش گیاهی و فاصله از جاده است. بذر بلوط

 تر است.خصوص بذر بلوط نسبت به فصل تابستان بیشهلیل کمبود مواد غذایی بدبه

  شناختیشده دنا، تحلیل عاملی آشیان بومسازی مطلوبیت زیستگاه، منطقه حفاظتسنجاب ایرانی، مدل کلمات کلیدی:

  f.sokhango95@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

پرواتر از تمام اعصار و قرون و نیرومندتر از انسان امروز بی       

برداری، تغییر و تبدیل قرار داده ها را مورد بهرهم سرزمینهمیشه تما

های تخریبی در کنترل شیوه ضابطه وهای بیاست. مهار تمام فعالیت

جز انتخاب الگوها ای بهمقیاس یک کشور میسر نیست. بنابراین چاره

ها باقی های گوناگون حفظ حراست از آنهایی از اکوسیستمو یا نمونه

نابراین در اقیانوس آشفته و پرتالطم جهان امروز که با ماند. بنمی

دنبال رو است باید بهههای تخریبی انسان روبها و فعالیتدخالت

چون چنین مناطقی را هم زیستی بودههایی امن برای حفظ تنوعجزیره

جزایر امید، برای تداوم حیات در شرایط طبیعی مورد حفاظت قرار 

 پستانداران از یکی ایرانی سنجاب .(1388 دارد )عباسی و همکاران،

 تخریب دنبالبه متأسفانه که باشدمی بلوط زاگرس هایجنگل شاخص

 شدتبه گونه این جمعیت انسانی هایفعالیت اثر در حیوان این زیستگاه

 (. تخریب1390؛ فیروز، 1393است )خلیلی و ملکیان،  یافته کاهش

 انداخته است. با خطربه را هاگونه پایدار زندگی نوعیبه  زیستگاه

  را ماندهباقی کوچک هایجمعیت بازسازی فرصت چهآن حالاین

 اینها است. بنابرگونه این هایزیستگاه اساسی در تغییرات گیرد،می

 جهتها، آن موجود وضعیت از آگاهی منظوربه هازیستگاه مطالعه

 است )قندالی حیاتی و ممه بسیار آمده، پدید هایچالش نمودن طرفبر 

تعیین مطلوبیت زیستگاه یکی از ارکان مدیریت  .(1389 و همکاران،

سزایی هوحش است. زیستگاه مطلوب تأثیر بهای حیاتحفاظت گونه

ها خواهد داشت و در امر مدیریت و حفاظت بر بقا و تولیدمثل گونه

یستگاه سازی زگیرد. لذا مدلتری قرار میتوجه بیش وحش موردحیات

(. 1389 ابزار مناسب برای رفع این مشکل است )فراشی و همکاران،

وحش بدون آگاهی از های حیاتمنظور حفاظت از گونهریزی بهبرنامه

ها با زیستگاه ها و نحوه ارتباط آنگونهشناختی ایننیازهای بوم

های مطلوبیت زیستگاه که امروزه کاربرد پذیر نیست. مدلامکان

افزارهای اند با استفاده از نرمشناسی یافتههای بومر پژوهشبسیاری د

گونه را با تغییرهای سامانه اطالعات جغرافیایی آماری انتشار یک

 های(. مدل1391همکاران، سازند )عطای ومحیط زیستی مرتبط می

 هاگونه روابط به بررسی که هستند آماری هایمدل زیستگاه مطلوبیت

 حضور احتمال توانندمی هااین مدل پردازند.می اهآن زیست محیط با

 برآورد آن محیطی شرایط به توجه را با زیستگاه از نقطه یک در گونه

هایی که در معرض خطرانقراض (. بسیاری از گونه1390کنند )شمس، 

اند، گسترش جغرافیایی محدودی دارند. گرفته کاهش جمعیت قرار

تر ه مناسب خود روند انقراض را سریعاز دست دادن زیستگا بنابراین با

 جهت مناسبی حل راه تواندمی وحشحیات کنند.کریدورهایطی می

 موجودات متقابل کنش به توجه با. باشند جاده از ناشی اثرات کاهش

 دنبالبه را زنده موجودات نابودی آن تغییر و تخریب زیستگاه، با زنده

 وحشحیات زیستگاهی اینیازه و زیستگاه شناخت لذا .داشت خواهد

 موثر بسیار مدیریتی هایبرنامه تدوین و حفاظت جهت در تواندمی

 زیستگاه مطلوبیت سازیمدل مطالعات امر این راستای در .گردد واقع

 تهرانیتک) دهدمی نشان ایران کشور در را زیادی توسعه اخیر دهه در

 همکاران، و بهداروند ؛1394 همکاران، و کفاش ؛1394 همکاران، و

سازی های مدلشناختی یکی از روشتحلیل عاملی آشیان بوم(. 1393

( طراحی شد که 2000) Hirzelمطلوبیت زیستگاه است که توسط 

باشد و در های آماری و سیستم اطالعات جغرافیایی میبرمبنای روش

های وسیع و های اخیر برای یافتن مناطق مطلوب در مقیاسسال

ترین مزیت وبیت زیستگاه توسعه یافته است. مهممحاسبه نقشه مطل

ENFA های مربوط به عدم حضور گونه است که عدم نیاز به داده

ها با مشکل همراه دست آوردن آنیا در دسترس نیست یا به معموالً

، همکاران و Hirzel) تحلیل الزم و ضروری نیستند و برای تجزیه و است

های نوین تی از دسته روششناخ(. تحلیل مدل آشیان بوم2002

دلیل های فقط حضور گونه است و بهکارگیری دادهسازی با بهمدل

هزینه مطالعه، به گستردگی مورد استفاده  زمان و کاهش در جوییصرفه

و همکاران،  Hirzel؛ 2007و همکاران،  Masterگیرد )محققان قرار می

زیر  در گونه این توسط بلوط هایدانه کردن پنهان کهدرحالی (.2002

 غرب کشور بلوط هایجنگل حیات تجدید مهم عوامل از یکی خاك

 هایگونه لیست در گونه رغم قرار گرفتن اینرود و علیمی شماربه

اطالعات  (IUCN) المللی حفاظت از طبیعتواحد بین شده حفاظت

دسترس  در ایران در گونه این زیستگاهی و جمعیتی اندکی از وضعیت

؛ 2008همکاران، و  Yigit ؛1387؛ ضیائی، 1390د )موسوی، باشمی

جمله مطالعات انجام شده با روش تحلیل آشیان (. از1388ضیائی، 

: بررسی وضعیت سنجاب ایرانی )خلیلی و توان بهمی شناختیبوم

های دست آمده نشان دادند که عمده لکه( نتایج به1393ملکیان، 

غرب منطقه دنا قرار گرفته است. مناسب حفاظتی برای این گونه در 

های لوط کردستان ارزیابی مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در جنگل

(، تأثیر تغییرات زمانی بر انتخاب 1392)چمنی و کبودوندپور، 

های بلوط شهرستان مریوان زیستگاه توسط سنجاب ایرانی در جنگل

( 2012) و همکاران Halem( اشاره نمود. 1393)کبودوند و چمنی، 

وحش به مطالعه و بررسی فراوانی و توزیع پایکا در حیات
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Kedarnath هند پرداختند.  هیمالیا از ارتفاعات مختلف درRichardson 

چری علف هایحرارت و روش رابطه بین ارتفاع درجه به بررسی (2012)

واشنگتن پرداخت.  در Cascades ملی پارك شمال پایکای امریکایی در در

ر مشخص نمودن عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه ضالعه حاهدف مط

های عنوان الگویی از زیستگاهشده دنا بهسنجاب در منطقه حفاظت

کوهستانی ایران، تعیین مطلوبیت زیستگاه گونه در این منطقه و در 

و حفاظت  در امر مدیریت ENFA کارگیری روشبررسی امکان به نهایت

 باشد.میوحش های مختلف حیاتگونه

 

 هامواد و روش

ر هکتار د 93660دنا با وسعتی معادل : منطقه مورد مطالعه       

دقیقه تا  9درجه و  51غربی کشور و در موقعیت جغرافیایی جنوب

 31دقیقه تا  52درجه و  30دقیقه طول جغرافیایی و  37درجه و  51

طقه (. من1دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است )شکل 14درجه و 

ب (، جنو% 60) حفاظت شده دنا در شمال استان کهگیلویه و بویراحمد

( و بخش کوچکی از جنوب استان چهارمحال و % 38استان اصفهان )

ی و این منطقه دارای آب و هوای کوهستان .(% 2) بختیاری قرار دارد

ر ها دباشد و دمای هوای این منطقه پایین است اغلب بارشسرد می

 باشد.صورت برف میاین منطقه به

جهت تهیه نقشه مطلوبیت  اکولوژیک: متغیرهای و حضور نقاط       

شده دنا از روش متکی زیستگاه گونه سنجاب ایرانی در منطقه حفاظت

  Biomapperافزار مورد استفادههای حضور استفاده گردید. نرمبر داده

این قابلیت را دارد که وضعیت تمام متغیرها را در تمامی نقاط حضور 

 ترین وضعیت را برای هربا یکدیگر مقایسه کرده و در نهایت مطلوب

عنوان بهترین هایی از منطقه را بهیک از متغیرها درنظر گرفته و بخش

-Velasquez) صورت نقشه ارائه دهدزیستگاه برای گونه مورد نظر به

Tibata  ،این تحقیق از دو نوع داده شامل تصاویر  در (.2012و همکاران

در طی عملیات میدانی  GPSدست آمده از های بهای و دادهماهواره

گر، تجهزات و استفاده شده است. دالیل زیادی ازجمله دقت مشاهده

ها با شود که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهرفتار گونه سبب می

جمله مدل سازی زیستگاه ازهای مدلاشد روشمراه بخطای زیادی ه

مدل انتخاب  این بنابراین نیستند روروبه فوق با مشکل شناختیبوم آشیان

گردید. برای مشاهده سنجاب در طول پیمایش از چشم غیرمسلح 

صورت روزانه انجام گرفت. آوری اطالعات بهچنین جمعشد هم استفاده

صورت هایی بهقاط حضور گونه از ترانسکتبرداری و ثبت نبرای نمونه

گر سطح منطقه تعیین شد. برای این منظور دو نفر مشاهده تصادفی در

عنوان نقاط ها حرکت نموده و نقاط مشاهده گونه بهبرروی ترانسکت

یاب جهانی ثبت گردیدند. سنجاب حضور با استفاده از دستگاه موقعیت

چنین پوشش جنگلی منطقه، دلیل کوچک چثه بودن و همایرانی به

دقت زیادی نیاز داشت لذا مناطقی را همشاهده آن بسیار سخت و ب

عنوان مناطق حضور سنجاب انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفتند و به

منظور بررسی به .نقطه برای دو فصل بهار و تابستان ثبت شد 60تعداد 

الیه  8نهایت تأثیر متغیرهای محیطی بر زیستگاه سنجاب ایرانی در 

اطالعاتی: شیب، ارتفاع، جهت، فاصله از پاسگاه، فاصله از آبراهه، فاصله 

 NDVI)از جاده، فاصله از روستا و نقشه شاخص تراکم پوشش گیاهی)

همراه با الیه نقاط حضورگونه براساس مطالعات صورت گرفته بر روی 

شناختی های رفتاری و بومویژگی نیزمطلوبیت زیستگاهی این گونه و 

های منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند. با استفاده گونه و ویژگی این

جهت اجرای آنالیزها  Biomapperو  Arc gis، Idrisiافزارهای از نرم

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همبستگی بین متغیرها ازجمله 

مواردی است که پیش از اجرای آنالیز رگرسیون نیازمند توجه کافی 

غیرموثری  چرا که همبستگی بین متغیرها، متغیر کم اهمیت و است.

عنوان متغیر مهم در مدل رگرسیون برآورد شده نهایی را به اشتباه به

افزار بایومپر نیاز به متغیرهایی دارد در نرم ENFAنماید. آنالیز وارد می

نالیز آ)همبستگی ندارند( در واقع در  غیروابسته هستند که منطقاً

ENFA  اگر دو متغییر همبستگی باالیی داشته باشند، هر دو با یک

بنابراین مشکل این است که  ،ضریب در مدل نهایی ظاهر خواهند شد

 حذف گردند. این کاربر توسط طور قضاوتیهاین متغیرهای وابسته باید ب

 گونه برای و است گونه بودن تخصصی میزان معکوس واقع در فاکتور

 

 
 : موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه1شکل 
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 فصل برای و 22/3بهار فصل در دنا شده تحفاظ منطقه در سنجاب

 دهندهنشان فاکتور این یک از ترکم مقدار آمد دستبه 9/3تابستان

 محیطی شرایط محدوده در پایین تحمل توان با گونه این که است این

 که است عرض کم اکولوژیک میدان دارای ایگونه یا و است خود

 تریبیش تمایل دخو محیطی شرایط از باریکی محدوده در زندگی

 دارد.
   

 

 

 
 )سمت راست( و تابستان )سمت چپ( : نقشه نقاط حضور گونه در دو فصل بهار2شکل

شناختی بوم آشیان عاملی تحلیل :شناختیبوم آشیان عاملی تحلیل       

 Hirzelزیستگاه است که توسط  مطلوبیت سازیهای مدلاز روش یکی

های اطالعات سیستم و آماری هایروش یکه برمبنا شد طراحی (2004)

های اخیر برای یافتن مناطق مطلوب در باشد و در سالجغرافیایی می

های وسیع و محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه توسعه یافته مقیاس

شناختی هاتچینسون بیان است. این روش براساس مفهوم آشیان بوم

 بعدی Nای ت ناحیهصورگونه به مفهوم نیچ یک شده است براساس این

محیطی را نشان گردد که هر بعد یک متغییر زیستدر فضا تعریف می

ها در آن گونه حضور که مناطقی محیطیزیست وضعیت مدل دهد. اینمی

کند ثبت شده است را با وضعیت کل منطقه مورد مطالعه مقایسه می

شناختی های بوم)تلفیقی از داده های اکوجغرافیاییو با تلفیق داده

کنند. برای تهیه سازی مینقشه مطلوبیت زیستگاه را مدل وجغرافیایی(

های کارگیری الگوریتمامکان به Biomapperدر مطلوبیت زیستگاه نقشه

 Distance geometric mean ،Distance harmonicشامل متفاوتی

mean، Minimum distance  وMedian  فراهم شده است. باتوجه به

کارگیری هر الگوریتم متفاوت حاصله بر مبنای انتخاب و به یجکه نتااین

خواهد بود بنابراین انتخاب یک الگوریتم مناسب از اهمیت خاصی 

این امکان ایجاد شده است تا  Biomapper4برخوردار است. در نسخه 

، بتوان یک الگوریتم مناسب برای Boyceنام با استفاده از شاخصی به

 Boyce شاخص میزان انتخاب نمود. هرچه زیستگاه مطلوبیت نقشه تهیه

 الگوریتم که است آن دهندهنشان ترکم( SD) معیار انحراف و تربیش

 باشد. می ترمناسب شده انتخاب
 

 نتایج
ها در محیط تمامی نقشه ها:آنالیز همبستگی بین متغیر نتایج       

یکسل یک با اندازه پ Biomapperو  Arc gis، Idrisiافزار نرم
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افزار و بررسی ها به نرمکیلومتر مربع تهیه شد. پس از وارد کردن نقشه

های انجام و تصحیح EGVهای ها در نقشهوضعیت نرمال بودن داده

 EGVهاینقشه (Correlation Matrix) شده، ماتریس همبستگی

 EGVها محاسبه شد. عمل نرمال سازی متغیرها برای تمامی نقشه

دارای همبستگی  متغیرها از یکهمبستگی هیچ اس جدولبراس اجرا شد

 کار گرفته شد. آنالیزهایها در آنالیز بهالیه نبوده و همه %85باالی 

 به اصلی، هایبه مؤلفه تجزیه آنالیز مشابه ENFA توسط شده انجام

 تأثیر از ایعمده دهنده بخشتوضیح که پردازدمی عواملی محاسبه

 بین همبستگی میزان .گونه است زیستمحیط مستقل متغیرهای

 لذا بود متغیرها از یکی حذف برای میزان بحرانی از ترکم متغیرها

 گرفتند. قرار استفاده آنالیز مورد برای متغیرها تمامی

 

 زیستگاه فصل بهار سازیمدل جهت استفاده مورد متغیرهای بین همبستگی نتایج: 1 جدول

 روستا پاسگاه شیب جاده آبراهه NDVI ارتفاع جهت متغیرهای مستقل

 -067/0 -059/0 -053/0 -282/0 035/0 -059/0 -187/0 1 جهت

 686/0 -154/0 487/0 424/0 36/0 -244/0 1 -187/0 ارتفاع

 -125/0 -066/0 -251/0 -088/0 -169/0 1 -244/0 -059/0 شاخص تراکم پوشش گیاهی

 362/0 143/0 134/0 -081/0 1 -169/0 36/0 035/0 آبراهه

 048/0 -125/0 183/0 1 -081/0 -088/0 424/0 -282/0 جاده

 384/0 -075/0 1 183/0 134/0 -251/0 487/0 -053/0 شیب

 -004/0 1 -075/0 -125/0 143/0 -066/0 -154/0 -059/0 پاسگاه

 1 -004/0 384/0 048/0 362/0 -125/0 686/0 -068/0 روستا

 

 زیستگاه فصل تابستان سازیمدل جهت استفاده مورد متغیرهای نبی همبستگی نتایج: 2 جدول

 روستا پاسگاه شیب جاده آبراهه NDVI ارتفاع جهت متغیرهای مستقل

 -077/0 -039/0 -053/0 -282/0 035/0 -059/0 -187/0 1 جهت

 769/0 -154/0 387/0 424/0 36/0 -244/0 1 -187/0 ارتفاع

 -125/0 -066/0 -261/0 -098/0 -169/0 1 -244/0 -059/0 شاخص تراکم پوشش گیاهی

 362/0 143/0 138/0 -071/0 1 -169/0 36/0 045/0 آبراهه

 048/0 -145/0 183/0 1 -071/0 -088/0 424/0 -282/0 جاده

 378/0 -075/0 1 183/0 134/0 -251/0 487/0 -053/0 شیب

 -003/0 1 -075/0 -125/0 143/0 -066/0 -154/0 -059/0 پاسگاه

 1 -003/0 384/0 048/0 362/0 -125/0 986/0 -068/0 روستا

 

 مهم هایخروجی از یکی امتیازات ماتریس: ماتریس امتیازات       

 مهمی بسیار اطالعات حاوی که است شناختیبوم آشیان عاملی تحلیل

 تابستان و بهار فصول امتیازات ماتریس ترتیببه 4 و 3 جداول. باشدمی

. دهدمی نشان دنا شدهحفاظت منطقه در ایرانی سنجاب زیستگاه برای را

 است محیطیزیست مستقل متغیرهای شامل راست سمت از اول ستون

 ویژگی مقادیر بیانگر دوم ستون .است گراییحاشیه %100 کنندهبیان که

 مقادیر شامل بعدی ستون. متغیرهاست از هریک برای ایحاشیه

 شده داده نمایش واریانس مقدار بیانگر ادرصده هستند گراییتخصص

 دهدمی نشان ایحاشیه ویژگی مثبت مقادیر. است فاکتور هر وسیلههب

 را نظر مورد متغیر میانگین از باالتری مقدار مطالعه، مورد گونه که

 تریکم مقادیر گونه که دهدمی نشان منفی مقادیر و دهدمی ترجیح

 .دهدمی ترجیح همنطق در را متغیر آن میانگین از
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 بهار فصل در محیطی مستقل متغیرهای امتیازات ماتریس: 3 جدول

 متغیرهای مستقل
M 

16/58% 
S1 

39/26% 
S2 

76/6% 
S3 

82/3% 
S4 

96/1% 
S5 

63/1% 
S6 

92/0% 
S7 

36/0% 

 جهت

 ارتفاع

 پوشش گیاهیشاخص تراکم 

 رودخانه

 جاده

 شیب

 پاسگاه

 روستا

201/0 

01/0- 

243/0 

107/0 

258/0- 

486/0- 

759/0- 

07/0- 

016/0 

93/0 

149/0 

051/0- 

178/0- 

182/0- 

153/0 

137/0- 

067/0- 

078/0 

791/0 

01/0 

224/0- 

278/0 

485/0 

006/0- 

297/0- 

379/0- 

462/0 

162/0 

465/0 

442/0 

324/0- 

11/0 

763/0- 

194/0 

287/0- 

059/0 

358/0- 

15/0- 

051/0- 

374/0- 

119/0 

593/0 

058/0 

619/0- 

014/0- 

139/0- 

046/0 

475/0- 

083/0 

393/0 

182/0 

088/0 

478/0- 

459/0 

02/0- 

599/0- 

195/0 

174/0 

034/0 

534/0 

435/0 

151/- 

13/0 

645/0- 
 

 تابستان فصل در محیطی مستقل متغیرهای امتیازات ماتریس: 4 جدول

 متغیرهای مستقل
M 

99/57% 

S1 
97/30% 

S2 
58/5% 

S3 
2/2% 

S4 
5/1% 

S5 
87/0% 

S6 
66/0% 

S7 
23/0% 

 195/0 179/0 734/0 147/0 069/0 -205/0 -003/0 212/0 جهت

 252/0 286/0 -296/0 -102/0 653/0 -605/0 973/0 -061/0 ارتفاع

 119/0 438/0 -041/0 -502/0 -321/0 -33/0 121/0 235/0 شاخص تراکم پوشش گیاهی

 444/0 088/0 -113/0 505/0 -333/0 338/0 179/0 203/0 رودخانه

 339/0 -427/0 448/0 -579/0 -303/0 242/0 023/0 -183/0 جاده

 -049/0 562/0 072/0 154/0 -07/0 389/0 -054/0 -55/0 شیب

 25/0 -067/0 -026/0 274/0 -036/0 -392/0 038/0 -714/0 پاسگاه

 -712/0 -429/0 391/0 167/0 -507/0 067/0 033/0 -097/0 روستا
 

 مقدار افزارنرم توسط آماری محاسبات انجام از پس نهایت در       

 ایرانی سنجاب پذیریتحمل و گراییتخصص گرایی،حاشیه کلی

 .آمد دستبه 5 جدول صورتهب دنا شدهحفاظت درمنطقه
 

 پذیری گرایی و تحملگرایی، تخصص: مقادیر حاشیه5جدول

 در فصل بهار وتابستان ENFAنالیز آآمده از  دستهب

 امتیاز تابستان امتیاز بهار عامل

 433/1 344/1 گراییحاشیه 

 992/3 202/3 گرایی تخصص

 251/0 312/0 تحمل گرایی
 

گرایی میزان محاسبه شده تایج حاصل از میزان حاشیهبراساس ن       

 34/1شده دنا برای فصل بهار برای سنجاب ایرانی در منطقه حفاظت

که مقدار کم )نزدیک جادست آمد. از آنبه43/1برای فصل تابستان  و

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

وطه را در محدوده منابع مورد استفاده خود را گزینی گونه مربحاشیه

دهد، لذا میزان محاسبه شده برای سنجاب ایرانی در دو فصل نشان می

دهنده این است که این جانور تمایل به زندگی تابستان نشان بهار و

گرایی در فصل چنین فاکتور تحملای دارد. همهای حاشیهدر زیستگاه

دست آمده همقدار ب .دست آمدبه 9/3 انبرای فصل تابست و 22/3 بهار

دهد که این گونه نسبت به تغییر شرایط بهینه از این فاکتور نشان می

عبارتی سنجاب ایرانی یک گونه حساس است یا به زیستگاه خود نسبتاً

 است.  دنا شدهحفاظت منطقه در خود زیستگاه منابع محدوده در متخصص

 و تربیش Boyce شاخص میزان هرچه: Boyceتعیین شاخص        

 انتخاب الگوریتم که است آن دهندهنشان ترکم( SD) معیار انحراف

 جدول حاصله اعداد مقایسه با مطالعه، این در .باشدمی ترمناسب شده

 مقادیر مطالعه این در .شد انتخاب هارمونیک میانگین الگوریتم ،5

 کارگرفتههب الگوریتم در و دارد گرایش 1 سمت به  Boyceشاخص

 تابستان فصل و برای 79/0 بهار فصل برای شاخص این میزان نیز شده

 قبول قابل صحت دهندهنشان مقدار این که است آمده دستهب 6/0

در نهایت پس از انجام محاسبات آماری توسط  .است مدل
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پذیری سنجاب گرایی و تحملگرایی، تخصصحاشیه کلی مقدار افزارنرم

 دست آمد.شده دنا بهقه حفاظتایرانی درمنط
 

 زیستگاه مطلوبیت نقشه تهیه برای بویس شاخص مقادیر: 6 جدول

 تابستان و بهار فصل دو برای ایرانی سنجاب

 
 ک،هارمونی میانگین الگوریتم از استفاده با :زیستگاه مطلوبیت نقشه       

 100 تا( کمینه) 0 بین نمایه این. شد تهیه زیستگاه مطلوبیت نقشه

 .کندمی تغییر(  بیشینه)

بندی شده مطلوبیت زیستگاه سنجاب تهیه نقشه طبقه      

های مربوطه و دستیابی به خروجی ENFAپس از اجرای آنالیز  :ایرانی

گام اول در  توان به محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه پرداخت.می

 Factor) های فاکتورمحاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه، محاسبه نقشه

map)  است. نتایج این آنالیز برای محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه

کند چند نقشه ، کاربر تعیین میFactor mapالزامی است. در آنالیز 

ENFA  طی این آنالیز تولید گردد. البته بایومپر خود نیز براساس معیار

های نقشه تعداد (Mac Arthur ‘s broken stick) آرتور مک شکسته چوب

ENFA  تواند خود این تعداد را کند. لیکن کاربر میرا پیشنهاد می

براساس مقدار تجمعی واریانس توجیه شده توسط فاکتورها تعیین 

 شناختی،بوم آشیان عاملی تحلیل انجام از ( پس1390)شیرزاد،  نماید

 میانگین الگوریتم از استفاده با بهار و تابستان زیستگاه مطلوبیت نقشه

 بهتر، تحلیل و قابلیت نمایش منظوربه سپس. آمد دستهب هارمونیک

 براساس بهینه و مطلوب نامطلوب، طبقه سه به آمده دستهب هاینقشه

 گردید.  تقسیم مطلوبیت آستانه و فراوانی نمودار

   

 

 

 
 است( و تابستان )سمت چپ()سمت ر شده دنا در دو فصل بهار: نقشه مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در منطقه حفاظت3شکل 

 

 

 

 
 )نقشه سمت راست( و تابستان )نقشه سمت چپ( بهار فصل در سنجاب زیستگاه مطلوبیت شده بندیطبقه نقشه: 4 شکل
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: آستانه مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در فصل بهار و 7جدول

 تابستان

 بهینه مطلوب نامطلوب فصل

 100-50 100-26 26-0 بهار

 100-60 100-28 28-0 نتابستا

 

 بحث
 بهار فصل در زیستگاه مطلوبیت هاینقشه تفسیر از حاصل نتایج       

 مطلوب زیستگاه که دهدمی نشان میدانی هایبررسی و تابستان و

 پشتدشت کاالدون، صحرای مناطق در بهار فصل در ایرانی سنجاب

 خونگه مناطق از تربیش دنا غربغرب و شمال در میمند گردنه و کره

 مسافت خیلی تابستان فصل در ایرانی سنجاب. باشدمی خاریدون و

 فصل کهاین دلیلبه همآن کند ورا طی می بهار به نسبت تریکم

 است آن از نتایج حاکی .باشدمی هامیوه انواع رسیدن فصل تابستان

 محیط هایپاسگاه از گرفتن فاصله با ایرانی سنجاب و امنیت تراکم که

 دیگر طرف یابد ازمی کاهش شیب در فصل بهار و ارتفاع جاده، بانی،

 چنینهم آبراهه و از گرفتن فاصله با ایرانی سنجاب زیستگاه مطلوبیت

شود که نتایج این می تربیش پرتراکم،  جنگلی مناطق از گرفتن فاصله

ها مطابقت دارد. سنجاب (1392) با مطالعه کبودوندپور و چمنی مطالعه

باشند تا بتواند  نسبت به اطراف خود داشته تریکه دید بیشدلیل اینبه

ها نشان دهند، العمل سریع و به موقعی نسبت به شکارچیعکس

کند. درختان بلوط مناطق باز و دارای پوشش علفی کم را انتخاب می

هایی نظیر تمشک، علت پراکنش باغات و درختچهاز طرف دیگر به

شود سنجاب برای ، گالبی وحشی و بنه باعث میتوت فرنگی، زالزالک

 تری را طی کند. نتایج حاصل از این بررسیتغذیه خود، مسافت بیش

 پوشش شاخص اثرگذار، طبیعی فاکتورهای از که است آن از حاکی

 کهطوریهب دارند، زیستگاه انتخاب در را تاثیر ترینبیش شیب و گیاهی

 تراکم کم جنگلی پوشش دارای که را مناطقی تربیش ایرانی سنجاب

 و تراکم پر زیاد، شیب دارای که مناطق دیگر به نسبت را کم شیب با

 چنین تواندهند میمی ترجیح تربیش و برگ، پرشاخ درختان دارای

. ندارد فصول طی در مکانی مهاجرت ایرانی سنجاب که گرفت نتیجه

 و تابستان، بهار فصل دو در هر ایرانی سنجاب هایجمعیت چنینهم

 .دهندمی ترجیح دیگر مناطق از تربیش را و غرب غربیجنوب جهت

های سروك ( نیز در مطالعه خود در جنگل1393خلیلی و ملکیان )

 دهدمی نشان شده کسب نتایج بین همین نتیجه رسیدند. مقایسهبه

 نتایج براساس .ندارد باهم تفاوت فصل، دو طی در زیستگاه انتخاب که

 ایرانی سنجاب برای شده محاسبه میزان گراییحاشیه میزان از حاصل

 تابستان فصل و برای 34/1 بهار فصل برای دنا شدهحفاظت منطقه در

 فاکتور این( صفر به نزدیک) کم مقدار جاکهآن از. آمد دستبه43/1

 گونه گزینیحاشیه نیز یک از باالتر و مقادیر مرکزگرایی دهندهنشان

 لذا دهد،می نشان را خود استفاده مورد منابع دودهمح در را مربوطه

 تابستان و بهار فصل دو در ایرانی سنجاب برای شده محاسبه میزان

 هایزیستگاه در زندگی به تمایل جانور این که است این دهندهنشان

 پذیریتحمل تعیین جهت گراییتحمل فاکتور چنینهم .دارد ایحاشیه

. شد محاسبه زیستگاه در خود استفاده دمور منابع محدوده در گونه

 به نسبت گونه این که دهدمی نشان فاکتور این از آمده دستهب مقدار

 سنجاب عبارتیبه یا است حساس نسبتاً خود زیستگاه بهینه شرایط تغییر

 منطقه در خود زیستگاه منابع محدوده در متخصص گونه یک ایرانی

 بلوط درختان دهدمی نشان شپژوه این نتایج .است دنا شدهحفاظت

 طوریهب دارد منطقه در ایرانی سنجاب پراکنش در مهمی بسیار نقش

 برای گلدهی، سنجاب و غذایی مواد کمبود دلیلبه بهار فصل در که

 باعث خود که کند طی تغذیه برای را تریبیش مسافت باید خود تغذیه

 هاسنجاب (.1393 ملکیان، و )خلیلی شودمی خانگی گستره شدن تروسیع

 تنه، پوست گل، جوانه، قارچ، درختان، هایجوانه از بهار فصل در عمدتاٌ

 جغرافیایی جهت. نمایدمی استفاده گیاهان پیاز و ریشه درختان، شیره

 جهت در گونه حضور تراکم کهطوریبه دارد تاثیر گونه حضور برروی نیز

 دالیل از یکی و است دیگر جهات از تربیش بسیار غرب و غربیجنوب

 زاگرس هایکوه غرب هایجهت در بلوط هایجنگل شدن واقع آن، اصلی

 ایرانی سنجاب حضور اصلی هایزیستگاه در کامالً موضوع این. باشدمی

 تراکم که داد نشان تحقیقات. است مشهود دنا شدهحفاظت منطقه در

 دنا مناطق دیگر از تربیش دارد وجود جاده که مناطقی در سنجاب

 صحرای درون در جاده حاشیه در سنجاب تراکم خصوصهب باشدیم

. باشدمی گردنه در میمند روستای ارتباطی جاده از تربیش بسیار کاالدون

نیز نشان داده ( 1392) دست آمده توسط خلیلی و ملکیانهنتایج ب

است که عامل فاصله از جاده یک متغیر مهم در توزیع گونه سنجاب 

 حیوانی ایرانی سنجاب که گرفت نتیجه چنین توانمی پس است. ایرانی

 را جاده (2014) همکاران و Mounir چنینهم .باشدمی دوست جاده

 قرار گونه این مشاهدات ثبت برای بردارینمونه مناطق از یکی عنوانبه

 .دارد مطابقت مطالعه این در آمده دستبه نتایج با که بودند داده

 %15 از ترکم شیب در که را وطبل درختان دنا منطقه در ایرانی سنجاب
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 تاج و زیاد قطر بلند، ارتفاع قبیل از الزم شرایط دارای و اندشده واقع

  و باشند داشته خود برروی طبیعی حفره مخصوصاً و کم پوشش

 کندمی انتخاب را تراکم کم علفی پوشش و جنگلی پوشش چنینهم

 زیستگاه تغییرات مطالعه به (1392) صادقی تحقیقات در کهصورتیدر

 دور از سنجش فناوری ار استفاده با کردستان در ایرانی سنجاب

 متوسط تراکم تا پرتراکم مناطق سنجاب که شد مشخص بود پرداخته

 چنین توانمی کلیطورهکنند. بمی انتخاب را بلوط جنگلی پوشش از

 ولی باشدمی خوب سنجاب وضعیت حاضر حال در که گرفت نتیجه

 وجود چنینهم و باغات وگسترش روستایی معیتج افزایش به توجه با

 صحرای جملهاز دارند تریبیش مطلوبیت که مناطقی در هاجاده

 ایهاله در آینده برای ایرانی سنجاب وضعیت میمند، گردنه و کاالدون

 راهکارهای ارائه جهت زیستگاه، ارزیابی مطالعات افزایش .باشد ابهام از

 چنینهم. هاآن زیستگاه مدیریت و هاگونه از حفاظت برای حفاظتی نوین

های مدیریتی خودجهت در برنامه مدیران مطالعه این نتایج به توجه با

 عنوانبه را گونه این توانندمناسب می جنگلی هایلکه حفاظت از

 مناسب تراکم مناسب و شرایط زیستگاهی با هایجنگل برای شاخصی

 عملکرد و نقش به توجه با. بگیرند نظرآن در در موجود هایگونه برای

 مطالعات تا است نیاز زاگرس بلوط هایبازسازی جنگل در گونه این

 صورت گونه این مناسب هایزیستگاه روی بر کالن در سطح تریبیش

 .گیرد
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