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چکیده
تهدیدات و تعارضهای انسانی موجود در منطقه حفاظتشده دنا ،وجود روستاهای بسیار ،تخریب جنگلهای بلوط وگسترش زمینهای
کشاورزی زیستگاه گونه سنجاب ایرانی را در این منطقه محدود کرده است .مدلهای ارزیابی زیستگاه ،محدوده توزیع گونهها و زیستگاههایشان
را پیشبینی میکنند ،بنابراین میتوانند بهعنوان ابزار مناسبی برای اهداف حفاظتی و مدیریتی بهکار روند .با هدف مدلسازی زیستگاه سنجاب ایرانی
در دو فصل بهار و تابستان از روش تجزیه وتحلیل عاملیآشیان بومشناختی ( )ENFAدر محیط نرمافزار  Biomapperاستفاده شده است .در این
مطالعه از نقاط حضور گونه بهعنوان متغیر وابسته و از  8متغیر محیطی بهعنوان متغیر مستقل استفاده شد .این الیهها تهیه و وارد تجزیه وتحلیل
شدند .نقشه مطلوبیت زیستگاه تهیه شده برای گونه سنجاب ایرانی ،بیانگر این است که زیستگاه مطلوب در غرب و جنوبغرب کوه دنا و در
مناطقی که دارای پوشش جنگلی بلوط با تراکم نسبت کم با شیب کمتر از  %14در فصل بهار و  %11در فصل تابستان است .براساس مقادیر
تخصصگرایی ،مهمترین عامل مؤثر در آشیان بومشناختی گونه مورد مطالعه در فصل بهار و تابستان بهترتیب پاسگاه محیطبانی ،درصد شیب،
شاخص پوشش گیاهی و فاصله از جاده است .بذر بلوط ،نقش اساسی در وسعت گستره خانگی سنجاب ایرانی دارد بهطوریکه در فصل بهار
بهدلیل کمبود مواد غذایی بهخصوص بذر بلوط نسبت به فصل تابستان بیشتر است.
کلمات کلیدی :سنجاب ایرانی ،مدلسازی مطلوبیت زیستگاه ،منطقه حفاظتشده دنا ،تحلیل عاملی آشیان بومشناختی
* پست الکترونیکی نویسنده
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مقدمه
انسان امروز بی پرواتر از تمام اعصار و قرون 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 .بنابراین چارهای بهجز انتخاب الگوها
و یا نمونههایی از اکوسیستمهای گوناگون حفظ حراست از آنها باقی
نمیماند .بنابراین در اقیانوس آشفته و پرتالطم جهان امروز که با
دخالتها و فعالیتهای تخریبی انسان روبهرو است باید بهدنبال
جزیرههایی امن برای حفظ تنوعزیستی بوده چنین مناطقی را همچون
جزایر امید ،برای تداوم حیات در شرایط طبیعی مورد حفاظت قرار
دارد (عباسی و همکاران .)1388 ،سنجاب ایرانی یکی از پستانداران
شاخص جنگلهای بلوط زاگرس میباشد که متأسفانه بهدنبال تخریب
زیستگاه این حیوان در اثر فعالیتهای انسانی جمعیت این گونه بهشدت
کاهش یافته است (خلیلی و ملکیان1393 ،؛ فیروز .)1390 ،تخریب
زیستگاه به نوعی زندگی پایدار گونهها را بهخطر انداخته است .با
اینحال آنچه فرصت بازسازی جمعیتهای کوچک باقیمانده را
میگیرد ،تغییرات اساسی در زیستگاههای این گونهها است .بنابراین
مطالعه زیستگاهها بهمنظور آگاهی از وضعیت موجود آنها ،جهت
برطرف نمودن چالشهای پدید آمده ،بسیار مهم و حیاتی است (قندالی
و همکاران .)1389 ،تعیین مطلوبیت زیستگاه یکی از ارکان مدیریت
حفاظت گونههای حیاتوحش است .زیستگاه مطلوب تأثیر بهسزایی
بر بقا و تولیدمثل گونهها خواهد داشت و در امر مدیریت و حفاظت
حیاتوحش مورد توجه بیشتری قرار میگیرد .لذا مدلسازی زیستگاه
ابزار مناسب برای رفع این مشکل است (فراشی و همکاران.)1389 ،
برنامهریزی بهمنظور حفاظت از گونههای حیاتوحش بدون آگاهی از
نیازهای بومشناختی اینگونهها و نحوه ارتباط آنها با زیستگاه
امکانپذیر نیست .مدلهای مطلوبیت زیستگاه که امروزه کاربرد
بسیاری در پژوهشهای بومشناسی یافتهاند با استفاده از نرمافزارهای
سامانه اطالعات جغرافیایی آماری انتشار یکگونه را با تغییرهای
محیط زیستی مرتبط میسازند (عطای و همکاران .)1391،مدلهای
مطلوبیت زیستگاه مدلهای آماری هستند که به بررسی روابط گونهها
با محیط زیست آنها میپردازند .این مدلها میتوانند احتمال حضور
گونه در یک نقطه از زیستگاه را با توجه به شرایط محیطی آن برآورد
کنند (شمس .)1390 ،بسیاری از گونههایی که در معرض خطرانقراض
کاهش جمعیت قرار گرفتهاند ،گسترش جغرافیایی محدودی دارند.
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بنابراین با از دست دادن زیستگاه مناسب خود روند انقراض را سریعتر
طی میکنند.کریدورهای حیاتوحش میتواند راه حل مناسبی جهت
کاهش اثرات ناشی از جاده باشند .با توجه به کنش متقابل موجودات
زنده با زیستگاه ،تخریب و تغییر آن نابودی موجودات زنده را بهدنبال
خواهد داشت .لذا شناخت زیستگاه و نیازهای زیستگاهی حیاتوحش
میتواند در جهت حفاظت و تدوین برنامههای مدیریتی بسیار موثر
واقع گردد .در راستای این امر مطالعات مدلسازی مطلوبیت زیستگاه
در دهه اخیر توسعه زیادی را در کشور ایران نشان میدهد (تکتهرانی
و همکاران1394 ،؛ کفاش و همکاران1394 ،؛ بهداروند و همکاران،
 .)1393تحلیل عاملی آشیان بومشناختی یکی از روشهای مدلسازی
مطلوبیت زیستگاه است که توسط  )2000( Hirzelطراحی شد که
برمبنای روشهای آماری و سیستم اطالعات جغرافیایی میباشد و در
سالهای اخیر برای یافتن مناطق مطلوب در مقیاسهای وسیع و
محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه توسعه یافته است .مهمترین مزیت
 ENFAعدم نیاز به دادههای مربوط به عدم حضور گونه است که
معموالً یا در دسترس نیست یا بهدست آوردن آنها با مشکل همراه
است و برای تجزیه و تحلیل الزم و ضروری نیستند ( Hirzelو همکاران،
 .)2002تحلیل مدل آشیان بومشناختی از دسته روشهای نوین
مدلسازی با بهکارگیری دادههای فقط حضور گونه است و بهدلیل
صرفهجویی در زمان و کاهش هزینه مطالعه ،به گستردگی مورد استفاده
محققان قرار میگیرد ( Masterو همکاران2007 ،؛  Hirzelو همکاران،
 .)2002درحالیکه پنهان کردن دانههای بلوط توسط این گونه در زیر
خاك یکی از عوامل مهم تجدید حیات جنگلهای بلوط غرب کشور
بهشمار میرود و علیرغم قرار گرفتن این گونه در لیست گونههای
حفاظت شده واحد بینالمللی حفاظت از طبیعت ) (IUCNاطالعات
اندکی از وضعیت جمعیتی و زیستگاهی این گونه در ایران در دسترس
میباشد (موسوی1390 ،؛ ضیائی1387 ،؛  Yigitو همکاران2008 ،؛
ضیائی .)1388 ،ازجمله مطالعات انجام شده با روش تحلیل آشیان
بومشناختی میتوان به :بررسی وضعیت سنجاب ایرانی (خلیلی و
ملکیان )1393 ،نتایج بهدست آمده نشان دادند که عمده لکههای
مناسب حفاظتی برای این گونه در غرب منطقه دنا قرار گرفته است.
ارزیابی مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در جنگلهای لوط کردستان
(چمنی و کبودوندپور ،)1392 ،تأثیر تغییرات زمانی بر انتخاب
زیستگاه توسط سنجاب ایرانی در جنگلهای بلوط شهرستان مریوان
(کبودوند و چمنی )1393 ،اشاره نمود Halem .و همکاران ()2012
به مطالعه و بررسی فراوانی و توزیع پایکا در حیاتوحش
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 Kedarnathدر ارتفاعات مختلف هیمالیا از هند پرداختند.
( )2012به بررسی رابطه بین ارتفاع درجه حرارت و روشهای علفچری
در پایکای امریکایی در شمال پارك ملی  Cascadesدر واشنگتن پرداخت.
هدف مطالعه حاضر مشخص نمودن عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه
سنجاب در منطقه حفاظتشده دنا بهعنوان الگویی از زیستگاههای
کوهستانی ایران ،تعیین مطلوبیت زیستگاه گونه در این منطقه و در
نهایت بررسی امکان بهکارگیری روش  ENFAدر امر مدیریت و حفاظت
گونههای مختلف حیاتوحش میباشد.

Richardson

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :دنا با وسعتی معادل  93660هکتار در
جنوبغربی کشور و در موقعیت جغرافیایی  51درجه و  9دقیقه تا
 51درجه و  37دقیقه طول جغرافیایی و  30درجه و  52دقیقه تا 31
درجه و  14دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده است (شکل .)1منطقه
حفاظت شده دنا در شمال استان کهگیلویه و بویراحمد ( ،)%60جنوب
استان اصفهان ( )%38و بخش کوچکی از جنوب استان چهارمحال و
بختیاری قرار دارد ( .)%2این منطقه دارای آب و هوای کوهستانی و
سرد می باشد و دمای هوای این منطقه پایین است اغلب بارشها در
این منطقه بهصورت برف میباشد.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

نقاط حضور و متغیرهای اکولوژیک :جهت تهیه نقشه مطلوبیت
زیستگاه گونه سنجاب ایرانی در منطقه حفاظتشده دنا از روش متکی
بر دادههای حضور استفاده گردید .نرمافزار مورد استفاده Biomapper
این قابلیت را دارد که وضعیت تمام متغیرها را در تمامی نقاط حضور

با یکدیگر مقایسه کرده و در نهایت مطلوبترین وضعیت را برای هر
یک از متغیرها درنظر گرفته و بخشهایی از منطقه را بهعنوان بهترین
زیستگاه برای گونه مورد نظر بهصورت نقشه ارائه دهد (Velasquez-
 Tibataو همکاران .)2012 ،در این تحقیق از دو نوع داده شامل تصاویر
ماهوارهای و دادههای بهدست آمده از  GPSدر طی عملیات میدانی
استفاده شده است .دالیل زیادی ازجمله دقت مشاهدهگر ،تجهزات و
رفتار گونه سبب میشود که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها با
خطای زیادی همراه باشد روشهای مدلسازی زیستگاه ازجمله مدل
آشیان بومشناختی با مشکل فوق روبهرو نیستند بنابراین این مدل انتخاب
گردید .برای مشاهده سنجاب در طول پیمایش از چشم غیرمسلح
استفاده شد همچنین جمعآوری اطالعات بهصورت روزانه انجام گرفت.
برای نمونهبرداری و ثبت نقاط حضور گونه از ترانسکتهایی بهصورت
تصادفی در سطح منطقه تعیین شد .برای این منظور دو نفر مشاهدهگر
برروی ترانسکتها حرکت نموده و نقاط مشاهده گونه بهعنوان نقاط
حضور با استفاده از دستگاه موقعیتیاب جهانی ثبت گردیدند .سنجاب
ایرانی بهدلیل کوچک چثه بودن و همچنین پوشش جنگلی منطقه،
مشاهده آن بسیار سخت و بهدقت زیادی نیاز داشت لذا مناطقی را
به عنوان مناطق حضور سنجاب انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفتند و
تعداد  60نقطه برای دو فصل بهار و تابستان ثبت شد .بهمنظور بررسی
تأثیر متغیرهای محیطی بر زیستگاه سنجاب ایرانی در نهایت  8الیه
اطالعاتی :شیب ،ارتفاع ،جهت ،فاصله از پاسگاه ،فاصله از آبراهه ،فاصله
از جاده ،فاصله از روستا و نقشه شاخص تراکم پوشش گیاهی((NDVI
همراه با الیه نقاط حضورگونه براساس مطالعات صورت گرفته بر روی
مطلوبیت زیستگاهی این گونه و نیز ویژگیهای رفتاری و بومشناختی
این گونه و ویژگیهای منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند .با استفاده
از نرمافزارهای  Idrisi ،Arc gisو  Biomapperجهت اجرای آنالیزها
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .همبستگی بین متغیرها ازجمله
مواردی است که پیش از اجرای آنالیز رگرسیون نیازمند توجه کافی
است .چرا که همبستگی بین متغیرها ،متغیر کم اهمیت و غیرموثری
را به اشتباه بهعنوان متغیر مهم در مدل رگرسیون برآورد شده نهایی
وارد مینماید .آنالیز  ENFAدر نرمافزار بایومپر نیاز به متغیرهایی دارد
که منطقاً غیروابسته هستند (همبستگی ندارند) در واقع در آنالیز
 ENFAاگر دو متغییر 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 .این
فاکتور در واقع معکوس میزان تخصصی بودن گونه است و برای گونه
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سنجاب در منطقه حفاظت شده دنا در فصل بهار 3/22و برای فصل
تابستان 3/9بهدست آمد مقدار کمتر از یک این فاکتور نشاندهنده
این است که این گونه با توان تحمل پایین در محدوده شرایط محیطی

خود است و یا گونهای دارای میدان اکولوژیک کم عرض است که
زندگی در محدوده باریکی از شرایط محیطی خود تمایل بیشتری
دارد.

شکل :2نقشه نقاط حضور گونه در دو فصل بهار (سمت راست) و تابستان (سمت چپ)

تحلیل عاملی آشیان بومشناختی :تحلیل عاملی آشیان بومشناختی
یکی از روشهای مدلسازی مطلوبیت زیستگاه است که توسط Hirzel

( )2004طراحی شد که برمبنای روشهای آماری و سیستمهای اطالعات
جغرافیایی میباشد و در سالهای اخیر برای یافتن مناطق مطلوب در
مقیاسهای وسیع و محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه توسعه یافته
است .این روش براساس مفهوم آشیان بومشناختی هاتچینسون بیان
شده است براساس این مفهوم نیچ یک گونه بهصورت ناحیهای  Nبعدی
در فضا تعریف میگردد که هر بعد یک متغییر زیستمحیطی را نشان
میدهد .این مدل وضعیت زیستمحیطی مناطقی که حضور گونه در آنها
ثبت شده است را با وضعیت کل منطقه مورد مطالعه مقایسه میکند
و با تلفیق دادههای اکوجغرافیایی (تلفیقی از دادههای بومشناختی
وجغرافیایی) نقشه مطلوبیت زیستگاه را مدلسازی میکنند .برای تهیه
نقشه مطلوبیت زیستگاه در Biomapperامکان بهکارگیری الگوریتمهای
140

Distance harmonic ،Distance geometric mean

متفاوتی شامل
 Minimum distance ،meanو  Medianفراهم شده است .باتوجه به
اینکه نتایج حاصله بر مبنای انتخاب و بهکارگیری هر الگوریتم متفاوت
خواهد بود بنابراین انتخاب یک الگوریتم مناسب از اهمیت خاصی
برخوردار است .در نسخه  Biomapper4این امکان ایجاد شده است تا
با استفاده از شاخصی بهنام  ،Boyceبتوان یک الگوریتم مناسب برای
تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه انتخاب نمود .هرچه میزان شاخص Boyce
بیشتر و انحراف معیار ( )SDکمتر نشاندهنده آن است که الگوریتم
انتخاب شده مناسبتر میباشد.

نتایج
نتایج آنالیز همبستگی بین متغیرها :تمامی نقشهها در محیط
نرمافزار  Idrisi ،Arc gisو  Biomapperبا اندازه پیکسل یک

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

کیلومتر مربع تهیه شد .پس از وارد کردن نقشهها به نرمافزار و بررسی
وضعیت نرمال بودن دادهها در نقشههای  EGVو تصحیحهای انجام
شده ،ماتریس همبستگی ( )Correlation MatrixنقشههایEGV
محاسبه شد .عمل نرمال سازی متغیرها برای تمامی نقشهها EGV
اجرا شد براساس جدول همبستگی هیچیک از متغیرها دارای همبستگی
باالی  %85نبوده و همه الیهها در آنالیز بهکار گرفته شد .آنالیزهای

انجام شده توسط  ENFAمشابه آنالیز تجزیه به مؤلفههای اصلی ،به
محاسبه عواملی میپردازد که توضیحدهنده بخش عمدهای از تأثیر
متغیرهای مستقل محیطزیست گونه است .میزان همبستگی بین
متغیرها کمتر از میزان بحرانی برای حذف یکی از متغیرها بود لذا
تمامی متغیرها برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفتند.

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

جهت

ارتفاع

NDVI

آبراهه

جاده

شیب

پاسگاه

روستا

جهت
ارتفاع
شاخص تراکم پوشش گیاهی
آبراهه
جاده
شیب
پاسگاه
روستا

1
-0/187
-0/059
0/035
-0/282
-0/053
-0/059
-0/068

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

-0/059
-0/244
1
-0/169
-0/088
-0/251
-0/066
-0/125

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

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

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

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

-0/067
0/686
-0/125
0/362
0/048
0/384
-0/004
1

جدول  :2نتایج همبستگی بین متغیرهای مورد استفاده جهت مدلسازی زیستگاه فصل تابستان
متغیرهای مستقل

جهت

ارتفاع

NDVI

آبراهه

جاده

شیب

پاسگاه

روستا

جهت
ارتفاع
شاخص تراکم پوشش گیاهی
آبراهه
جاده
شیب
پاسگاه
روستا

1
-0/187
-0/059
0/045
-0/282
-0/053
-0/059
-0/068

-0/187
1
-0/244
0/36
0/424
0/487
-0/154
0/986

-0/059
-0/244
1
-0/169
-0/088
-0/251
-0/066
-0/125

0/035
0/36
-0/169
1
-0/071
0/134
0/143
0/362

-0/282
0/424
-0/098
-0/071
1
0/183
-0/125
0/048

-0/053
0/387
-0/261
0/138
0/183
1
-0/075
0/384

-0/039
-0/154
-0/066
0/143
-0/145
-0/075
1
-0/003

-0/077
0/769
-0/125
0/362
0/048
0/378
-0/003
1

ماتریس امتیازات :ماتریس امتیازات یکی از خروجیهای مهم
تحلیل عاملی آشیان بومشناختی است که حاوی اطالعات بسیار مهمی
میباشد .جداول  3و  4بهترتیب ماتریس امتیازات فصول بهار و تابستان
را برای زیستگاه سنجاب ایرانی در منطقه حفاظتشده دنا نشان میدهد.
ستون اول از سمت راست شامل متغیرهای مستقل زیستمحیطی است
که بیانکننده  %100حاشیهگرایی است .ستون دوم بیانگر مقادیر ویژگی

حاشیهای برای هریک از متغیرهاست .ستون بعدی شامل مقادیر
تخصصگرایی هستند درصدها بیانگر مقدار واریانس نمایش داده شده
بهوسیله هر فاکتور است .مقادیر مثبت ویژگی حاشیهای نشان میدهد
که گونه مورد مطالعه ،مقدار باالتری از میانگین متغیر مورد نظر را
ترجیح میدهد و مقادیر منفی نشان میدهد که گونه مقادیر کمتری
از میانگین آن متغیر را در منطقه ترجیح میدهد.
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جدول  :3ماتریس امتیازات متغیرهای مستقل محیطی در فصل بهار
متغیرهای مستقل

M

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

%58/16

%26/39

%6/76

%3/82

%1/96

%1/63

%0/92

%0/36

جهت
ارتفاع
شاخص تراکم پوشش گیاهی
رودخانه
جاده
شیب
پاسگاه
روستا

0/201
-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
-/151
0/13
-0/645

متغیرهای مستقل

M

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

%57/99

%30/97

%5/58

%2/2

%1/5

%0/87

%0/66

%0/23

جهت
ارتفاع
شاخص تراکم پوشش گیاهی
رودخانه
جاده
شیب
پاسگاه
روستا

0/212
-0/061
0/235
0/203
-0/183
-0/55
-0/714
-0/097

-0/003
0/973
0/121
0/179
0/023
-0/054
0/038
0/033

-0/205
-0/605
-0/33
0/338
0/242
0/389
-0/392
0/067

0/069
0/653
-0/321
-0/333
-0/303
-0/07
-0/036
-0/507

0/147
-0/102
-0/502
0/505
-0/579
0/154
0/274
0/167

0/734
-0/296
-0/041
-0/113
0/448
0/072
-0/026
0/391

0/179
0/286
0/438
0/088
-0/427
0/562
-0/067
-0/429

0/195
0/252
0/119
0/444
0/339
-0/049
0/25
-0/712

جدول  :4ماتریس امتیازات متغیرهای مستقل محیطی در فصل تابستان

در نهایت پس از انجام محاسبات آماری توسط نرمافزار مقدار
کلی حاشیهگرایی ،تخصصگرایی و تحملپذیری سنجاب ایرانی
درمنطقه حفاظتشده دنا بهصورت جدول  5بهدست آمد.
جدول :5مقادیر حاشیهگرایی ،تخصصگرایی و تحملپذیری
بهدست آمده از آنالیز  ENFAدر فصل بهار وتابستان
عامل

امتیاز بهار

امتیاز تابستان

حاشیه گرایی
تخصص گرایی
تحمل گرایی

1/344
3/202
0/312

1/433
3/992
0/251

براساس نتایج حاصل از میزان حاشیهگرایی میزان محاسبه شده
برای سنجاب ایرانی در منطقه حفاظتشده دنا برای فصل بهار 1/34
و برای فصل تابستان 1/43بهدست آمد .از آنجاکه مقدار کم (نزدیک
به صفر) این فاکتور نشاندهنده مرکزگرایی و مقادیر باالتر از یک نیز
حاشیهگزینی گونه مربوطه را در محدوده منابع مورد استفاده خود را
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نشان میدهد ،لذا میزان محاسبه شده برای سنجاب ایرانی در دو فصل
بهار و تابستان نشاندهنده این است که این جانور تمایل به زندگی
در زیستگاههای حاشیهای دارد .همچنین فاکتور تحملگرایی در فصل
بهار  3/22و برای فصل تابستان  3/9بهدست آمد .مقدار بهدست آمده
از این فاکتور نشان میدهد که این گونه نسبت به تغییر شرایط بهینه
زیستگاه خود نسبتاً حساس است یا بهعبارتی سنجاب ایرانی یک گونه
متخصص در محدوده منابع زیستگاه خود در منطقه حفاظتشده دنا است.
تعیین شاخص  :Boyceهرچه میزان شاخص  Boyceبیشتر و
انحراف معیار ( )SDکمتر نشاندهنده آن است که الگوریتم انتخاب
شده مناسبتر میباشد .در این مطالعه ،با مقایسه اعداد حاصله جدول
 ،5الگوریتم میانگین هارمونیک انتخاب شد .در این مطالعه مقادیر
شاخص  Boyceبه سمت  1گرایش دارد و در الگوریتم بهکارگرفته
شده نیز میزان این شاخص برای فصل بهار  0/79و برای فصل تابستان
 0/6بهدست آمده است که این مقدار نشاندهنده صحت قابل قبول
مدل است .در نهایت پس از انجام محاسبات آماری توسط

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

نرمافزار مقدار کلی حاشیهگرایی ،تخصصگرایی و تحملپذیری سنجاب
ایرانی درمنطقه حفاظتشده دنا بهدست آمد.
جدول  :6مقادیر شاخص بویس برای تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه
سنجاب ایرانی برای دو فصل بهار و تابستان

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

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

میتوان به محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه پرداخت .گام اول در
محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه ،محاسبه نقشههای فاکتور ( Factor
 )mapاست .نتایج این آنالیز برای محاسبه نقشه مطلوبیت زیستگاه
الزامی است .در آنالیز  ،Factor mapکاربر تعیین میکند چند نقشه
 ENFAطی این آنالیز تولید گردد .البته بایومپر خود نیز براساس معیار
چوب شکسته مک آرتور ( )Mac Arthur ‘s broken stickتعداد نقشههای
 ENFAرا پیشنهاد میکند .لیکن کاربر میتواند خود این تعداد را
براساس مقدار تجمعی واریانس توجیه شده توسط فاکتورها تعیین
نماید (شیرزاد )1390 ،پس از انجام تحلیل عاملی آشیان بومشناختی،
نقشه مطلوبیت زیستگاه بهار و تابستان با استفاده از الگوریتم میانگین
هارمونیک بهدست آمد .سپس بهمنظور نمایش و قابلیت تحلیل بهتر،
نقشههای بهدست آمده به سه طبقه نامطلوب ،مطلوب و بهینه براساس
نمودار فراوانی و آستانه مطلوبیت تقسیم گردید.

تهیه نقشه طبقهبندی شده مطلوبیت زیستگاه سنجاب
ایرانی :پس از اجرای آنالیز  ENFAو دستیابی به خروجیهای مربوطه

شکل  :3نقشه مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی در منطقه حفاظتشده دنا در دو فصل بهار (سمت راست) و تابستان (سمت چپ)

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

نامطلوب

مطلوب

بهینه

بهار
تابستان

26-0
28-0

100-26
100-28

100-50
100-60

بحث
نتایج حاصل از تفسیر نقشههای مطلوبیت زیستگاه در فصل بهار
و تابستان و بررسیهای میدانی نشان میدهد که زیستگاه مطلوب
سنجاب ایرانی در فصل بهار در مناطق صحرای کاالدون ،دشتپشت
کره و گردنه میمند در غرب و شمالغرب دنا بیشتر از مناطق خونگه
و خاریدون میباشد .سنجاب ایرانی در فصل تابستان مسافت خیلی
کمتری نسبت به بهار را طی میکند و آنهم بهدلیل اینکه فصل
تابستان فصل رسیدن انواع میوهها میباشد .نتایج حاکی از آن است
که تراکم و امنیت سنجاب ایرانی با فاصله گرفتن از پاسگاههای محیط
بانی ،جاده ،ارتفاع و شیب در فصل بهار کاهش مییابد از طرف دیگر
مطلوبیت زیستگاه سنجاب ایرانی با فاصله گرفتن از آبراهه و همچنین
فاصله گرفتن از مناطق جنگلی پرتراکم ،بیشتر میشود که نتایج این
مطالعه با مطالعه کبودوندپور و چمنی ( )1392مطابقت دارد .سنجابها
بهدلیل اینکه دید بیشتری نسبت به اطراف خود داشته باشند تا بتواند
عکسالعمل سریع و به موقعی نسبت به شکارچیها نشان دهند،
درختان بلوط مناطق باز و دارای پوشش علفی کم را انتخاب میکند.
از طرف دیگر بهعلت پراکنش باغات و درختچههایی نظیر تمشک،
توت فرنگی ،زالزالک ،گالبی وحشی و بنه باعث میشود سنجاب برای
تغذیه خود ،مسافت بیشتری را طی کند .نتایج حاصل از این بررسی
حاکی از آن است که از فاکتورهای طبیعی اثرگذار ،شاخص پوشش
گیاهی و شیب بیشترین تاثیر را در انتخاب زیستگاه دارند ،بهطوریکه
سنجاب ایرانی بیشتر مناطقی را که دارای پوشش جنگلی کم تراکم
با شیب کم را نسبت به دیگر مناطق که دارای شیب زیاد ،پر تراکم و
دارای درختان پرشاخ و برگ ،بیشتر ترجیح میدهند میتوان چنین
نتیجه گرفت که سنجاب ایرانی مهاجرت مکانی در طی فصول ندارد.
همچنین جمعیتهای سنجاب ایرانی در هر دو فصل بهار و تابستان،
جهت جنوبغربی و غرب را بیشتر از مناطق دیگر ترجیح میدهند.
خلیلی و ملکیان ( )1393نیز در مطالعه خود در جنگلهای سروك
بههمین نتیجه رسیدند .مقایسه بین نتایج کسب شده نشان میدهد
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که انتخاب زیستگاه در طی دو فصل ،تفاوت باهم ندارد .براساس نتایج
حاصل از میزان حاشیهگرایی میزان محاسبه شده برای سنجاب ایرانی
در منطقه حفاظتشده دنا برای فصل بهار  1/34و برای فصل تابستان
1/43بهدست آمد .از آنجاکه مقدار کم (نزدیک به صفر) این فاکتور
نشاندهنده مرکزگرایی و مقادیر باالتر از یک نیز حاشیهگزینی گونه
مربوطه را در محدوده منابع مورد استفاده خود را نشان میدهد ،لذا
میزان محاسبه شده برای سنجاب ایرانی در دو فصل بهار و تابستان
نشاندهنده این است که این جانور تمایل به زندگی در زیستگاههای
حاشیهای دارد .همچنین فاکتور تحملگرایی جهت تعیین تحملپذیری
گونه در محدوده منابع مورد استفاده خود در زیستگاه محاسبه شد.
مقدار بهدست آمده از این فاکتور نشان میدهد که این گونه نسبت به
تغییر شرایط بهینه زیستگاه خود نسبتاً حساس است یا بهعبارتی سنجاب
ایرانی یک گونه متخصص در محدوده منابع زیستگاه خود در منطقه
حفاظتشده دنا است .نتایج این پژوهش نشان میدهد درختان بلوط
نقش بسیار مهمی در پراکنش سنجاب ایرانی در منطقه دارد بهطوری
که در فصل بهار بهدلیل کمبود مواد غذایی و گلدهی ،سنجاب برای
تغذیه خود باید مسافت بیشتری را برای تغذیه طی کند که خود باعث
وسیعترشدن گستره خانگی میشود (خلیلی و ملکیان.)1393 ،سنجابها
عمدتاٌ در فصل بهار از جوانههای درختان ،قارچ ،جوانه ،گل ،پوست تنه،
شیره درختان ،ریشه و پیاز گیاهان استفاده مینماید .جهت جغرافیایی
نیز برروی حضور گونه تاثیر دارد بهطوریکه تراکم حضور گونه در جهت
جنوبغربی و غرب بسیار بیشتر از جهات دیگر است و یکی از دالیل
اصلی آن ،واقع شدن جنگلهای بلوط در جهتهای غرب کوههای زاگرس
میباشد .این موضوع کامالً در زیستگاههای اصلی حضور سنجاب ایرانی
در منطقه حفاظتشده دنا مشهود است .تحقیقات نشان داد که تراکم
سنجاب در مناطقی که جاده وجود دارد بیشتر از دیگر مناطق دنا
میباشد بهخصوص تراکم سنجاب در حاشیه جاده در درون صحرای
کاالدون بسیار بیشتر از جاده ارتباطی روستای میمند در گردنه میباشد.
نتایج بهدست آمده توسط خلیلی و ملکیان ( )1392نیز نشان داده
است که عامل فاصله از جاده یک متغیر مهم در توزیع گونه سنجاب
ایرانی است .پس میتوان چنین نتیجه گرفت که سنجاب ایرانی حیوانی
جاده دوست میباشد .همچنین  Mounirو همکاران ( )2014جاده را
بهعنوان یکی از مناطق نمونهبرداری برای ثبت مشاهدات این گونه قرار
داده بودند که با نتایج بهدست آمده در این مطالعه مطابقت دارد.
سنجاب ایرانی در منطقه دنا درختان بلوط را که در شیب کمتر از %15
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واقع شدهاند و دارای شرایط الزم از قبیل ارتفاع بلند ،قطر زیاد و تاج
پوشش کم و مخصوصاً حفره طبیعی برروی خود داشته باشند و
همچنین پوشش جنگلی و پوشش علفی کم تراکم را انتخاب میکند
درصورتیکه در تحقیقات صادقی ( )1392به مطالعه تغییرات زیستگاه
سنجاب ایرانی در کردستان با استفاده ار فناوری سنجش از دور
پرداخته بود مشخص شد که سنجاب مناطق پرتراکم تا تراکم متوسط
از پوشش جنگلی بلوط را انتخاب میکنند .بهطورکلی میتوان چنین
نتیجه گرفت که در حال حاضر وضعیت سنجاب خوب میباشد ولی
با توجه به افزایش جمعیت روستایی وگسترش باغات و همچنین وجود
جادهها در مناطقی که مطلوبیت بیشتری دارند ازجمله صحرای
کاالدون و گردنه میمند ،وضعیت سنجاب ایرانی برای آینده در هالهای
از ابهام باشد .افزایش مطالعات ارزیابی زیستگاه ،جهت ارائه راهکارهای
نوین حفاظتی برای حفاظت از گونهها و مدیریت زیستگاه آنها .همچنین
با توجه به نتایج این مطالعه مدیران در برنامههای مدیریتی خودجهت
حفاظت از لکههای جنگلی مناسب میتوانند این گونه را بهعنوان
شاخصی برای جنگلهای با تراکم مناسب و شرایط زیستگاهی مناسب
برای گونههای موجود در آن درنظر بگیرند .با توجه به نقش و عملکرد
این گونه در بازسازی جنگلهای بلوط زاگرس نیاز است تا مطالعات
بیشتری در سطح کالن بر روی زیستگاههای مناسب این گونه صورت
گیرد.
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